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Χαιρετισµός

της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη
εκδότριας του περιοδικού
Οικονοµική Επιθεώρηση
διευθύντριας του Οµίλου economia
Με βαθιά ικανοποίηση γιορτάζουµε φέτος τη
συµπλήρωση του 15ου χρόνου του Πανελλήνιου
Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού της Οικονοµικής Επιθεώρησης, ενός θεσµού αξιοσηµείωτα µακρόβιου χάρη στην αυθόρµητη ανταπόκριση της σκεπτόµενης νεολαίας στο όραµα του Οµίλου µας, µε τη σταθερή συµµετοχή της στον
προβληµατισµό πάνω σε ανοιχτά θέµατα της πραγµατικής οικονοµίας. Και
που οφείλεται, επιπλέον, στη συνέπεια και στο συγκινητικό ενθουσιασµό των
πολλών χορηγών µας, οι οποίοι µας εµψυχώνουν ηθικά και υλικά, επιτρέποντάς µας να συνεχίζουµε το βήµα αυτό του ανοιχτού διαλόγου µε φοιτητές απ’ όλα τα µέρη της χώρας µας και από τόσο διαφορετικά τµήµατα
δηµόσιων και ιδιωτικών τριτοβάθµιων ιδρυµάτων.
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι οι φετινές συµµετοχές προέρχονται από τµήµατα 28 ιδρυµάτων –απ’ όλη την Ελλάδα. Να σηµειώσω ακόµη ότι, για πρώτη
φορά, αυτήν την ακαδηµαϊκή χρονιά, συµµετείχαν και οµάδες φοιτητών.
Μεγάλη χαρά µάς προξενεί, επίσης, η επαφή που διατηρούµε µε τους βραβευθέντες των περασµένων ετών: το economia Winners Alumni, που ιδρύσαµε πέρυσι, περιλαµβάνει στα µέλη του πολλά στελέχη που σταδιοδροµούν
ήδη µε επιτυχία στον ιδιωτικό, αλλά και στο δηµόσιο τοµέα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω φυσικά στα µέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης των εργασιών: στον πρόεδρο της Επιτροπής, καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Θάνο Σκούρα, όπως και στους Σοφία ΚουνενάκηΕφραίµογλου, πρόεδρο και διευθύνουσα σύµβουλο της Vivodi Τηλεπικοινωνίες,
Παύλο Μυλωνά, γενικό διευθυντή και οικονοµικό σύµβουλο του οµίλου της
Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρο Σαµαρά, αρχιτέκτονα και πρόεδρο του ∆.Σ.
του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και Στέλιο Σταυρίδη, διευθύνοντα σύµβουλο της Piscines Ideales.
Ακόµη, στο υπουργείο Ανάπτυξης και στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς που
µας παραχώρησαν ευγενικά την αιγίδα τους και συνέβαλαν στην προβολή του
∆ιαγωνισµού.
Έτσι, λοιπόν, προχωρούµε στην αναγγελία του 16ου ∆ιαγωνισµού µε αισιοδοξία και µε το βάρος της ευθύνης για την προσφορά ευκαιριών και τη διατήρηση της ευγενικής άµιλλας στη νέα γενιά, η οποία τόσο δοκιµάζεται στις
µέρες µας από την έλλειψη προτύπων και ιδανικών.
Ευχόµαστε και ελπίζουµε να συνεχίσουµε αυτή την πρωτοβουλία, στα χρόνια
που έρχονται, µε την ίδια όρεξη και επιτυχία.
Και φυσικά, θερµά συγχαρητήρια στους βραβευθέντες και ευχές για καλή
σταδιοδροµία!
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ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

1ο βραβείο οµαδικής εργασίας
ALPHA BANK

Χρηµατικό έπαθλο αξίας, 6.000 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αναµνηστικό έπαθλο

2ο βραβείο οµαδικής εργασίας
ΕΕ∆Ε

2 εκπαιδευτικά προγράµµατα management, αξίας 2.000 € το καθένα
3ο βραβείο οµαδικής εργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 1.000 €
4ο βραβείο οµαδικής εργασίας
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 1.000 €
8
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1ο βραβείο ατοµικής εργασίας
IST STUDIES
Μεταπτυχιακό πρόγραµµα, αξίας 15.000 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αναµνηστικό έπαθλο

2ο βραβείο ατοµικής εργασίας
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
MBA, αξίας 12.500 €
3ο βραβείο ατοµικής εργασίας
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
Μεταπτυχιακό πρόγραµµα, αξίας 10.740 €
4ο βραβείο ατοµικής εργασίας
INFO-QUEST ΑΕΒΕ
Ηλεκτρονικός υπολογιστής Quest Xpand, αξίας 400 €
5ο βραβείο ατοµικής εργασίας
AEGEAN AIRLINES

2 διπλά εισιτήρια εξωτερικού
6ο βραβείο ατοµικής εργασίας
AEGEAN AIRLINES

2 διπλά εισιτήρια εξωτερικού
9
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Για όλους τους βραβευθέντες
EUROBANK
Χρηµατικό έπαθλο 300 € συνολική αξία χορηγίας … Χ 300 € = €
Χορηγός τόµου
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Υποστηρικτής χορηγός
ERNST & YOUNG
Χορηγός δηµοσιότητας
SI ENORASIS ADVERTISING
Χορηγοί επικοινωνίας
E-SHOP.GR
ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS HELLAS
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 9,84
KARIERA.GR
ZHTEITAI.GR
GREEKBOOKS.GR
UNIVERSITY PRESS
MAD TV www.mad.tv Mad Radio 106,2
SI ENORASIS ADVERTISING
AIESEC
∆ιοργανωτής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-µελών της, παρεµβαίνει συµβουλευτικά στη ρυθµιστική διαδικασία, συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων σε
νοµοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο, και συνεργάζεται µε φορείς και ενώσεις του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα άλλων χωρών, στο πλαίσιο διµερούς ή πολυµερούς συνεργασίας. Στόχος
της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισµός των τραπεζών-µελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Η ΕΕΤ αριθµεί σήµερα 27 τράπεζες-µέλη, 24 τακτικά και 3 συνδεδεµένα, µε:
• περισσότερους από 60.000 άµεσα απασχολούµενους τραπεζοϋπαλλήλους,
ως προσωπικό την τελευταία πενταετία,
• 3.500 τραπεζικά καταστήµατα,
• 7.450 Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ),
• ιδιώτες επενδυτές που υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο,
• ξένους θεσµικούς επενδυτές που κατέχουν άνω του 40% του µετοχικού κεφαλαίου ορισµένων από τις µεγαλύτερες τράπεζες-µέλη της ΕΕΤ,
• δραστηριοποίηση σε 15 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού µέσω θυγατρικών και υποκαταστηµάτων.

Επισήµανση
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε
άµεση ή έµµεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασµό
των µελών της ή του κοινού. ∆εν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν
επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συµµόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση
ούτε συνάπτει συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013

Στο νέο Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ
ΙΙ) του υπουργείου Ανάπτυξης, της Προγραµµατικής Περιόδου 2007- 2013,
συνεχίζουµε µε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας
και της εξωστρέφειας και της ολοκλήρωσης του ενεργειακού συστήµατος της
χώρας, µε κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται σε τρεις στρατηγικούς στόχους:
• την επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης,
• την ανάπτυξη υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, τη
διασφάλιση των φυσικών, θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την
εξυπηρετούν, και
• την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία.
Οι δράσεις του Προγράµµατος συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Οι βασικές προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι:
1. Η δηµιουργία και αξιοποίηση της καινοτοµίας, υποστηριζόµενης από
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Προκειµένου να ενισχυθεί η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτοµία θα δηµιουργηθούν εθνικοί πόλοι έρευνας & ανάπτυξης, περιφερειακοί πόλοι καινοτοµίας και καινοτοµικοί συνεργατικοί
σχηµατισµοί (clusters) σε πεδία αιχµής, δίκτυα ΜΜΕ και φορείς παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών. Θα υποστηριχθούν επιχειρήσεις υψηλής έντασης γνώσης, καθώς και συνεργασίες παραγωγικών και ερευνητικών & τεχνολογικών
φορέων.
2. Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, στον τοµέα της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου, του πολιτισµού, καθώς και σε ειδικές
οµάδες πληθυσµού, όπως νέοι, γυναίκες, κ.ά. Τελικός στόχος είναι η παραγωγική αναβάθµιση της περιφέρειας και της χώρας, µε προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµία που θα είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς
αγορές.
3. Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Προωθείται η υποστήριξη του θεσµικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις µέσω της αναβάθµισης
13
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και απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου, της ανάπτυξης ενός ενιαίου και
δικτυακού συστήµατος δοµών στήριξής τους και της δηµιουργίας θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προωθείται η συµπλήρωση και η αναβάθµιση
υποδοµών για την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα και η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος. Τέλος, µέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ ενισχύονται
δράσεις για την προστασία του καταναλωτή και τη βελτίωση των µηχανισµών
εποπτείας της αγοράς κ.ά.
4. Η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας. Βασική επιδίωξη
αποτελεί η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας µέσω της προώθησης της χρήσης φυσικού αερίου, της ολοκλήρωσης και του εκσυγχρονισµού του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, της διείσδυσης των ανανεώσιµων
πηγών για την εξοικονόµηση ενέργειας και της ορθολογικής διαχείρισης των
φυσικών πόρων.
Στις προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ συγκαταλέγεται και η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, υλοποιώντας προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών,
εργαζοµένων, ερευνητών, καθώς και απασχολούµενων στον τουριστικό τοµέα.
Ενηµερωθείτε για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού:
Μεσογείων 56, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο Ενηµέρωσης Κοινού: 801 11 36 300
(αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα)
www.antagonistikotita.gr
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς συστάθηκε το 1982 ως επιτελικό κυβερνητικό όργανο µε κύριο στόχο τη διαµόρφωση, την παρακολούθηση και το συντονισµό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεσή της µε
την κοινωνία και τους φορείς της. Έτσι, η Ελλάδα εναρµονίστηκε µε την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, που κρατάει µέχρι σήµερα, για τη δηµιουργία
αυτοτελών και ολοκληρωµένων κυβερνητικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο,
µε αντικείµενο την πολιτική για τους νέους.
Η λειτουργία της ΓΓΝΓ συνδυάστηκε από την αρχή µε την πρόταση ενός νέου
περιεχοµένου πολιτικής, ενός νέου ύφους, έτσι ώστε να συνάδει µε τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις των ανθρώπων της νέας γενιάς. Μιας γενιάς που
πρέπει στην πράξη να αποδειχτεί -και οφείλουµε όλοι να συµβάλουµε σε
αυτό- ότι αποτελεί το µέλλον της Ελλάδας. Σήµερα, η ΓΓΝΓ επιχειρεί ένα ποιοτικό άλµα, συνειδητοποιώντας ότι στην εποχή µας δεν αρκεί ένας διαφορετικός λόγος. Χρειάζεται συστηµατική προσπάθεια, προγραµµατική επάρκεια
και -κυρίως- δράση.
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς αναπτύσσει σύνολο δράσεων και προγραµµάτων στο στενότερο πυρήνα της πολιτικής για τους νέους και ειδικότερα
στους ακόλουθους τοµείς:
- Συµµετοχή
- Πληροφόρηση
- Ελεύθερος χρόνος
- Επιχειρηµατικότητα.
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη συνεργασία της µε φορείς της κοινωνίας πολιτών, ιδιαίτερα τις οργανώσεις των νέων
και τις δυνάµεις του τόπου που ασχολούνται µε τη νεότητα και την παιδική
ηλικία, µε βασικό στόχο την άµβλυνση των προβληµάτων και την επίλυσή τους.
Ενεργοποιεί τους νέους, απελευθερώνει τις δηµιουργικές τους δυνάµεις, στηρίζει τις προσπάθειές τους και εντέλει εµπνέεται από αυτούς, δροµολογώντας
νέες πολιτικές σε όλους τους τοµείς δραστηριοποίησής τους. Μέσα από καινοτόµες δράσεις και πρωτοβουλίες, επιχειρεί να καταστήσει τους νέους ανθρώπους πρωταγωνιστές των εξελίξεων και ρυθµιστές του µέλλοντος που τους
ανήκει και οραµατίζονται.
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Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Η Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν, µητρική εταιρεία του οµίλου Τιτάν, διανύει ήδη το
δεύτερο αιώνα ζωής της. Το πρώτο εργοστάσιο του Τιτάνα, στην Ελευσίνα,
ιδρύθηκε το 1902, ενώ η εταιρεία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
το 1912.
Ο πυρήνας των δραστηριοτήτων του οµίλου αποτελείται από 12 εργοστάσια
παραγωγής τσιµέντου σε επτά χώρες και τρεις ηπείρους.
Οι δραστηριότητες του οµίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα των δοµικών υλικών, από αδρανή έως διάφορους τύπους φαιού και λευκού τσιµέντου, σκυροδέµατος, ιπτάµενης τέφρας, θαλάσσιων και οδικών µεταφορών και συναφών
υπηρεσιών, καθώς και ξηρών κονιαµάτων. Η παρουσία του Τιτάνα εκτείνεται
και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στις ΗΠΑ, τη νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο.
Από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα, ο Τιτάν καθιερώθηκε στον κλάδο του ως
πολυπεριφερειακή εταιρεία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναµη στην
παγκόσµια αγορά των δοµικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηµατική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα µε το σεβασµό για τον άνθρωπο, την κοινωνία
και το περιβάλλον.
Ο όµιλος Τιτάν είναι η πρώτη ελληνική επιχείρηση που εντάχθηκε ενεργά
στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ για το Οικουµενικό Σύµφωνο (Global Compact),
ενώ από το 2003 συµµετέχει ως κύριο µέλος στο ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (WBCSD).
Η εταιρεία διατηρεί στενές σχέσεις µε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, Τεχνικές Σχολές και κοινότητες των περιοχών όπου δραστηριοποιείται. Παράλληλα, υποδέχεται µαθητές και φοιτητές για ξενάγηση και εκπαίδευση στα εργοστάσιά της, προσφέροντας την τεχνογνωσία της και ενθαρρύνοντας περαιτέρω συνεργασίες.
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ERNST & YOUNG
Η Ernst & Young κατέχει ηγετική θέση, διεθνώς, στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών, χρηµατοοικονοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών. Παγκοσµίως, οι 135.000 άνθρωποί µας είναι ενωµένοι µε τις κοινές αξίες µας και µε
σταθερή δέσµευση στην ποιότητα. Ξεχωρίζουµε βοηθώντας τους ανθρώπους
µας, τους πελάτες µας και την ευρύτερη κοινωνία στην επίτευξη των στόχων τους.
Από τον Ιούλιο του 2008, η Ernst & Young προχώρησε στην ενοποίηση των
γραφείων της σε 19 χώρες, δηµιουργώντας την Ernst & Young κεντρικής και
νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία λειτουργεί ως µία οντότητα µε επαγγελµατίες που υπερβαίνουν τους 6.000 σε όλη την περιοχή. Έτσι, βρισκόµαστε
στην ιδανική θέση ώστε να εκµεταλλευτούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
σηµαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή και να ανταποκριθούµε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών µας σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ey.com/eyse
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ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο ιδρύθηκε το 1989 και από τότε συνεργάζεται
µε το Πανεπιστήµιο της Ουαλίας. Από το 2007 είναι Associated µε το Πανεπιστήµιο. Προσφέρει στην Ελλάδα πανεπιστηµιακά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου, που είναι το δεύτερο σε µέγεθος κρατικό πανεπιστήµιο της Μεγάλης
Βρετανίας.
Επίσης, το Κολλέγιο έχει αναγνωρισθεί από το BAC (British Accreditation
Council) ως Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Independent Higher Education
Institution).
Τα προσφερόµενα προγράµµατα είναι τα ακόλουθα:
• Τριετείς ή τετραετείς σπουδές για bachelor στην Ελλάδα:
- Ευρωπαϊκής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
- Πληροφορικής
- Ψυχολογίας
• ∆ιετείς σπουδές στην Ελλάδα και διετείς στη Μεγάλη Βρετανία
για bachelor εκεί:
- Αρχιτεκτόνων
- Πολιτικών Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Μεταπτυχιακά:
ΜΒΑ µε εξειδίκευση σε:
- ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
- Χρηµατοοικονοµικά
- Μάρκετινγκ
- ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
• MSc στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών µε κατεύθυνση στη ∆ιαφήµιση και στις ∆ηµόσιες Σχέσεις
• MSc στην Πληροφορική.
Η φοίτηση στο Ελληνοβρετανικό είναι υποχρεωτική, χωρίς απώλειες διδακτικών ωρών και χωρίς µεταφορά µαθηµάτων. Η διδασκαλία γίνεται σε τµήµατα µε 24 το πολύ σπουδαστές, από καθηγητές µε µεταπτυχιακές ή/ και
διδακτορικές σπουδές στο αντικείµενό τους, και παράλληλα µε µεγάλη εκπαιδευτική αλλά και επαγγελµατική εµπειρία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, και κυρίως η µεταφορά εµπειριών από
αυτά που συµβαίνουν στην αγορά.
Οι απόφοιτοι του Κολλεγίου λαµβάνουν τα πτυχία τους από το Πανεπιστήµιο
της Ουαλίας και εποµένως έχουν πλήρη αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων τους (Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005)
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IST/UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE
Το Αγγλικό Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα!
Το IST (Independent Science & Technology Studies) ιδρύθηκε το 1989 µε στόχο
την παροχή υψηλής ποιότητας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και την άµεση
σύνδεσή της µε την αγορά εργασίας.
Από την αρχή της λειτουργίας του, τα ακαδηµαϊκά του προγράµµατα στους
τοµείς της Επιστήµης Υπολογιστών - Πληροφορικής, των Οικονοµικών & Επιχειρησιακών Επιστηµών και των Ανθρωπιστικών Επιστηµών έτυχαν διεθνούς
αναγνώρισης µέσα από συνεργασίες µε διακεκριµένα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού.
Ειδικά µε το βρετανικό κρατικό πανεπιστήµιο του Hertfordshire, το IST διατηρεί από το 1992 σύµβαση δικαιόχρησης (franchise) για την αποκλειστική
υλοποίηση προγραµµάτων σπουδών στην Ελλάδα, για την απόκτηση τίτλων
σπουδών Bachelor’s και Master’s που χορηγούνται απευθείας από το Πανεπιστήµιο.
Η δέσµευση του IST σε θέµατα ποιότητας υπογραµµίζεται από την απόκτηση
του διεθνώς αναγνωρισµένου πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2000 «για
τη σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων σπουδών πανεπιστηµιακού επιπέδου», από το γεγονός ότι έχει υποβληθεί επιτυχώς σε ελέγχους ακαδηµαϊκής
ποιότητας από τον Οργανισµό ∆ιασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστηµιακών
Σπουδών της Μ. Βρετανίας, Quality Assurance Agency (QAA), καθώς, επίσης,
και από την πιστοποίησή του από το British Accreditation Council for Further
and Higher Education (BAC) ως «ίδρυµα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση».
Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, έκτασης 9.500 τ.µ., είναι ευρωπαϊκών
προδιαγραφών, ειδικά κατασκευασµένες για να εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός
εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακού επιπέδου, µε 25 κλιµατιζόµενες
αίθουσες διαλέξεων εξοπλισµένες µε υπερσύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα,
βιβλιοθήκη, πλήρως εξοπλισµένη και ενηµερωµένη, και εργαστήρια υπολογιστών 150 θέσεων µε συστήµατα τελευταίας τεχνολογίας. Ακόµη, µέσω του
πρωτοποριακού ηλεκτρονικού συστήµατος Study Net, υπάρχει online πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του University of Hertfordshire µε απεριόριστες πηγές
πληροφοριών.
∆ικαίως το IST/ Πανεπιστήµιο του Hertfordshire έχει χαρακτηριστεί ως το
Αγγλικό Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα!
IST/ University of Hertfrdshire, Πειραιώς 72, 183 46 Μοσχάτο, τηλ 210
4822222, info@ist.edu.gr, www.ist.edu.gr
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Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών (Bachelor’s)

Επιχειρησιακές & Οικονοµικές Επιστήµες
• BΑ Honours in Business Administration
• BA Honours in Tourism Management
• BΑ Honours in Human Resources and Marketing
• BΑ Honours in Economics and Accounting
• ΒΑ Honours in Accounting with Finance
• ΒΑ Ηonours in Tourism and Marketing
• BA Honours in Tourism and Human Resource Management

Επιστήµη Υπολογιστών - Πληροφορική
• BSc Honours in Computer Science
• BSc Honours in Computer Science (Software Engineering)
• BSc Honours in Computer Science (Networks)
• BSc Honours in Computer Science (Artificial Intelligence)
• BSc Honours in Information Technology
• BSc Honours in Information Technology (Web-based Systems)
• BSc Honours in Information Technology (Entertainment Systems)
• BSc Honours in Information Technology (Business Systems)

Ανθρωπιστικές Επιστήµες
• ΒΑ Honours in English Language and Communication with Literature
• BSc Honours in Psychology

Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών (Master’s)
Επιχειρησιακές & Οικονοµικές Επιστήµες
• MBA
• MSc in Management
• MA in Marketing
• MSc in Health Services Management

Επιστήµη Υπολογιστών – Πληροφορική
• MSc Modular in Computer Science
• MSc in Software Engineering
• MSc in Distributed Systems and Networks
• MSc in Multimedia Technology
• MSc in Distributed Data Management
• MSc in Mobile Computing
• MSc in Computer Networking Principles and Practice
• MSc in Secure Computing Systems
Ανθρωπιστικές Επιστήµες
• MSc in Organisational Psychology
• MSc in Health Psychology
• LLM General
• LLM in Maritime Law
• LLM in International and Maritime Law
• LLM in E-Commerce and Maritime Law
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ALPHA BANK
Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες
στην Ελλάδα.
Με δίκτυο άνω των 1.000 καταστηµάτων, ο όµιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή τραπεζική αγορά, µε ευρεία παρουσία στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρο, Ρουµανία, Σερβία,
Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓ∆Μ).
Επίσης έχει παρουσία στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.
H Alpha Bank, η µεγαλύτερη ελληνική τράπεζα στον τοµέα της Επιχειρηµατικής Πίστεως και από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες στον τοµέα της Λιανικής Τραπεζικής, αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως είναι το Alphaphone για τραπεζικές υπηρεσίες µέσω
τηλεφώνου, το Alphaline για τραπεζικές συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, το Alpha Web Banking µέσω Internet, το Alpha Mobile Banking µέσω
κινητού τηλεφώνου.
Επιπλέον, η τράπεζα είναι επικεφαλής οµάδας εταιρειών του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, µε δραστηριότητες που καλύπτουν το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους επιχειρηµατίες και ιδιώτες πελάτες, όπως
χρηµατοδοτικές, χρηµατοοικονοµικές, επενδύσεων, παροχής υπηρεσιών, κτηµατικές, ξενοδοχειακές κ.ά.
Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, µεριµνά για το ανθρώπινο δυναµικό της
και το εργασιακό περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και
πολιτιστική ζωή του τόπου.

25

1 OS 62:Layout 1

5/16/09

12:06 AM

Page 26

1 OS 62:Layout 1

5/16/09

12:06 AM

Page 27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕ∆Ε)
Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) ιδρύθηκε το 1962. Είναι
σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη
και προβολή των αρχών, των µεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου µάνατζµεντ.
Η ΕΕ∆Ε αριθµεί σήµερα 4.000 µέλη, από τα οποία τα 400 περίπου είναι
επιχειρήσεις και οργανισµοί, ενώ τα υπόλοιπα είναι φυσικά πρόσωπα, κυρίως
ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηµατίες, καθηγητές πανεπιστηµίων κ.ά.
Στο πλαίσιο της ΕΕ∆Ε λειτουργούν σήµερα επτά Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευµένες λειτουργίες του Μάνατζµεντ: το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ινστιτούτο Οικονοµικής ∆ιοικήσεως
(ΙΟ∆), το Ινστιτούτο ∆ιοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών
(Ι∆ΙΠ-ΠΥ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ), το Ινστιτούτο Μάνατζµεντ Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΙΜΑ∆), το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Γυναικών
Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών (ΙΑΓΜΕ) και το Ινστιτούτο Μάνατζµεντ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΙΜ∆∆Α).
Εκτός από τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, λειτουργούν Περιφερειακά Τµήµατα της ΕΕ∆Ε στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο και ∆υτική Ελλάδα, στην
Κρήτη και τη Θεσσαλία.
Η ΕΕ∆Ε απασχολεί µόνιµο προσωπικό 70 περίπου ατόµων και συνεργάζεται σε µόνιµη βάση µε περίπου 535 εκπαιδευτές. Πρόσφατα πιστοποίησε όλες
τις υπηρεσίες της σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001.
Η ΕΕ∆Ε για την προώθηση του σκοπού της δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς:
Τοµέας Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης, Έρευνες, Επιστηµονικές Εκδόσεις
– Περιοδικές Εκδόσεις, Βραβεία: Manager of the Year και Quality Leader of the
Year, Ευρωπαϊκή ∆ιάκριση Επιχειρήσεων - EFQM Levels of Excellence, ∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
Οργανισµοί που έχουν ιδρυθεί µε πρωτοβουλία της ΕΕ∆Ε
- Athens Laboratory of Business Administration (ALBA)
- Λέσχη Επιχειρηµατικότητας
- Κυπριακή Εταιρία Ανάπτυξης ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΚΕΑ∆Ε)
Η ΕΕ∆Ε έχει συνεργασία µε Εργοδοτικούς και Κοινωνικούς Φορείς καθώς και
µε µεγάλο αριθµό Επιµελητηρίων της Ελλάδας.
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EUROBANK EFG
Ο όµιλος Eurobank EFG είναι ένας διεθνής τραπεζικός οργανισµός µε προσωπικό άνω των 24.000 ανθρώπων σε 10 χώρες, ο οποίος παρέχει τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες του µέσα από περισσότερα από 1.700 καταστήµατα και σηµεία πώλησης.
Ο όµιλος ιδρύθηκε το 1990 και είναι µέλος του European Financial Group µε
έδρα τη Γενεύη. Σήµερα, η Eurobank EFG έχει αναπτύξει σηµαντική παρουσία στη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρουµανία, την Τουρκία, την Πολωνία, την
Ουκρανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, το Λουξεµβούργο και την Κύπρο.
Η επιτυχία της Eurobank EFG οφείλεται στην καινοτοµία και ποιότητα των
προϊόντων της, στην πρωτοπορία της ως προς τον εναλλακτικό τρόπο παροχής
των υπηρεσιών της και στην εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Τα ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήµατα καθίστανται δυνατά µε την υποστήριξη των πλέον προηγµένων υποδοµών, για τις οποίες η τράπεζα έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις, αλλά κυρίως µε την υπεροχή των ανθρώπων
της σε επίπεδο τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων.
Ο όµιλος Eurobank EFG διακρίνεται και για την υγιή του κερδοφορία, µε τα
καθαρά κέρδη ύστερα από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας να διαµορφώνονται σε 652 εκατ. ευρώ το 2008. Επίσης, ο όµιλος διαθέτει ενισχυµένη
ρευστότητα µέσω της σηµαντικής καταθετικής του βάσης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Συγκεκριµένα, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 26,3% το
2008, ενώ οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 22,4%, γεγονός που καταδεικνύει
την ικανότητα της Eurobank EFG να στηρίζει τους πελάτες στις τρέχουσες δύσκολες συνθήκες.
Aµαλίας 20 & Σουρή 5, 105 57 Αθήνα, Τηλ. 210 3337000
www.eurobank.gr

29

1 OS 62:Layout 1

5/16/09

12:06 AM

Page 30

1 OS 62:Layout 1

5/16/09

12:06 AM

Page 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 και κατέχει ηγετική θέση
στον ενεργειακό τοµέα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε σηµαντική παρουσία σε έντεκα χώρες και σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα.
Βασικοί µέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι το ελληνικό δηµόσιο
(35,5%) και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (36%), ενώ το υπόλοιπο 28,5% του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε θεσµικούς (18,3%) και ιδιώτες (10,2%) επενδυτές.
Ο τοµέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οµίλου, συνεισφέροντας περισσότερο από 70% του συνολικού ενεργητικού και των κερδών. Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διαθέτει τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια της
Ελλάδας, µε 72% µερίδιο στην αγορά πετρελαιοειδών.
Ο όµιλος ηγείται επίσης της εγχώριας λιανικής αγοράς πετρελαίου κατέχοντας το 21% του συνολικού λιανικού εµπορίου πετρελαιοειδών µέσω της κατά
100% θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, µε περισσότερα από 1.200 πρατήρια
σε ολόκληρη την Ελλάδα και ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων υγραερίου, βιοµηχανικών, αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίµων, καθώς και λιπαντικών.
Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κυριαρχεί και στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο όµιλος διαθέτει το µοναδικό διυλιστήριο της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) και αποτελεί µία από
τις κυρίαρχες εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών στην Κύπρο, τη Σερβία, τη
Βουλγαρία, την ΠΓ∆Μ, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Βοσνία και τη Γεωργία, µέσω ενός δικτύου 300 περίπου πρατηρίων.
Επίσης, διαθέτει το µοναδικό συγκρότηµα παραγωγής πετροχηµικών στην
Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί σε ενοποιηµένη βάση µε τα διυλιστήριά του. Το
µερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50%, ενώ οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 70% των πωλήσεων. Τα κυριότερα προϊόντα είναι το πολυπροπυλένιο, το BOPP φιλµ, οι διαλύτες, τα ανόργανα χηµικά και το PVC.
Ο όµιλος δραστηριοποιείται ακόµη στους τοµείς του φυσικού αερίου και της
ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριµένα, η θυγατρική εταιρεία του οµίλου, TPower, αποτελεί την πρώτη ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε τη µονάδα συνδυασµένου κύκλου, δυναµικότητας 390
µεγαβάτ στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία, από το 2005. Η πρόσφατη συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας µε την ιταλική EDISON για την ίδρυση κοινής
εταιρείας (50/50) αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός από τους κυρίαρχους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στον ελλαδικό χώρο, µε χαρτοφυλάκιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.500-2.000 µεγαβάτ.
Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συµµετέχει κατά 35% στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (∆ΕΠΑ), που αποτελεί το µοναδικό εισαγωγέα και
πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ∆ΕΠΑ ελέγχει πλήρως την εταιρεία
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∆ιαχείρισης Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (∆ΕΣΦΑ) και κατέχει
το 51% των Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), εταιρειών τοπικού χαρακτήρα
που έχουν ως αντικείµενο την ανάπτυξη δικτύων πόλης.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη βασικών
δικτύων αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο όµιλος είναι µέλος της κοινοπραξίας που πρόκειται να κατασκευάσει και να διαχειριστεί τον Αγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης και, µέσω της κατά 35% συµµετοχής της στη
∆ΕΠΑ, συµµετέχει έµµεσα στην ανάπτυξη του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας, του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας-ΕλλάδαςΙταλίας (TGI) και του αγωγού ρωσικού φυσικού αερίου South Stream.
Τέλος, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε ερευνητικά
προγράµµατα στην Αίγυπτο, την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο. Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής εστιάζονται στην
Αίγυπτο και συγκεκριµένα στην περιοχή West Obayed όπου η εταιρεία έχει
ορισθεί ως διαχειριστής µε ποσοστό 100%, καθώς και στην περιοχή Mesaha της
Άνω Αιγύπτου η οποία έχει παραχωρηθεί µέσω κοινοπρακτικού σχήµατος µε
ποσοστό συµµετοχής 30%.
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S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από
το 1994, είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου S&B που ιδρύθηκε στην Ελλάδα
το 1934 και δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και εµπορία βιοµηχανικών ορυκτών και µεταλλευµάτων. Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., ως
εταιρική οντότητα προέκυψε το 1996 από τη συγχώνευση των δύο µεταλλευτικών εταιρειών, της Βωξίται Παρνασσού Α.Ε.Μ. και της Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης Α.Ε.Ε., ενώ ο όµιλος υιοθέτησε το συγκεκριµένο όνοµα και
την παρούσα εταιρική του ταυτότητα το 2003.
Οι πωλήσεις του οµίλου ξεπερνούν τα 450 εκατ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.000 εργαζόµενους διεθνώς. Mέσω θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών διαθέτει 27 ορυχεία και 81 εργοστάσια επεξεργασίας και
κέντρα διανοµής σε 21 χώρες και 5 ηπείρους και πραγµατοποιεί πωλήσεις σε
74 χώρες.
Η S&B ξεκίνησε µε αµιγή εξορυκτική δραστηριότητα η οποία χαρακτήρισε το
µεγαλύτερο κοµµάτι της ιστορίας της. Στη δεκαετία του 1990 το επιχειρηµατικό µοντέλο της S&B άλλαξε προσανατολισµό, δίνοντας έµφαση στη γνώση
για τα προϊόντα και τις αγορές που αυτά εξυπηρετούν, ενώ επιλεκτικά εξελίχθηκε και σε καθετοποίηση, εξυπηρετώντας τις τελικές αγορές κάποιων από τα
προϊόντα της.
Σήµερα, η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. αποτελεί έναν πολυεθνικό όµιλο
εταιρειών µε σκοπό την παροχή καινοτόµων βιοµηχανικών λύσεων, µέσω της
ανάπτυξης φυσικών πόρων και την παραγωγή προϊόντων προστιθέµενης αξίας.
Το επιχειρηµατικό µοντέλο της S&B προσανατολίζεται στην απόκτηση γνώσης και εµπειρίας για τις τελικές εφαρµογές των προϊόντων της. Έτσι, µε βάση
τα βιοµηχανικά ορυκτά, η S&B µπορεί να παρέχει εξειδικευµένες βιοµηχανικές λύσεις, που αυξάνουν την απόδοση των προϊόντων των πελατών της και
βελτιώνουν τις βιοµηχανικές τους διαδικασίες.
Η οργάνωση του οµίλου δοµείται σε κλάδους προϊόντων (Μπεντονίτη, Περλίτη, Βωξίτη & Otavi, Stollberg) οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οµίλου, ακολουθώντας τις
ανάγκες της αγοράς, καθώς και µε την ανάπτυξη αποτελεσµατικών αλυσίδων
«από την αγορά στο ορυχείο», οι οποίες προσθέτουν αξία και βελτιώνουν την
αποδοτικότητα των πελατών του. Έτσι ο όµιλος, µε εκτεταµένα αποθέµατα
και σηµαντικά µερίδια αγοράς παγκοσµίως στα κύρια προϊόντα του προσφέρει περισσότερες από 2.000 εξειδικευµένες λύσεις σε 15 διαφορετικούς βιοµηχανικούς κλάδους, όπως τα χυτήρια, η χαλυβουργία, οι κατασκευές και τα
δοµικά υλικά, η µεταλλουργία, η γεωργία κ.ά.
Η S&B δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο, αυτόν των βιοµηχανικών ορυκτών,
του οποίου η σηµασία δεν είναι προφανής για τους περισσότερους ανθρώ33
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πους. Τα ορυκτά προϊόντα δεν χρησιµοποιούνται συνήθως αυτόνοµα, στη φυσική τους µορφή, γι’ αυτό και δεν είναι αναγνωρίσιµα, µολονότι είναι αναγκαία για την παραγωγή πολλών προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην
καθηµερινή ζωή. Τα βιοµηχανικά ορυκτά αποτελούν αναγκαία πρώτη ύλη για
σειρά άλλων σηµαντικών βιοµηχανικών εφαρµογών και προϊόντων, επιδρώντας έτσι άµεσα και καθοριστικά στη δική τους ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα.
Βασικό θεµέλιο της στρατηγικής του οµίλου S&B αποτελεί η ισόρροπη ικανοποίηση των επιταγών και των τριών πυλώνων της βιώσιµης ανάπτυξης –οικονοµία, περιβάλλον, κοινωνία. Έτσι, έχει υιοθετήσει συστηµατικά και αποτελεσµατικά εργαλεία για την προστασία και την αποκατάσταση των θιγµένων
από τις εξορυκτικές δραστηριότητες περιοχών και µεριµνά για την ελαχιστοποίηση του «περιβαλλοντικού του αποτυπώµατος». Ταυτόχρονα, σεβόµενος
τις σχέσεις του µε τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, ο όµιλος επιζητά να µετεξελίξει το παραδοσιακό µοντέλο της εταιρικής συνεργασίας και συνεισφοράς, σε ένα σύγχρονο µοντέλο «συµµετοχικού συνεταιρίζεσθαι».
Η S&B πίστευε και πιστεύει και σήµερα, περισσότερο από ποτέ, ότι µέσα από
τις διαχρονικές σταθερές αρχές της –ικανοποίηση του πελάτη, µέριµνα για
τους εργαζοµένους, φροντίδα για την κοινωνία και το περιβάλλον– και µε ένα
ολοκληρωµένο και διαφανές σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης, δηµιουργεί
µακροχρόνια αξία για το σύνολο των µετόχων της.
Περισσότερες πληροφορίες για την S&B είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του
οµίλου www.sandb.com
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INFO-QUEST AEBE
Η Info-Quest, από την ίδρυσή της το 1981, απευθύνεται σε όλο το εύρος της ελληνικής αγοράς µε προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ακολουθώντας µία ανοδική πορεία γεµάτη επιτεύγµατα και επιτυχίες.
Σήµερα αποτελεί τη σηµαντικότερη πύλη µεταφοράς σύγχρονων τεχνολογιών
στην Ελλάδα και είναι ο αδιαµφισβήτητος ηγέτης της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και επικοινωνιών.
Η Info-Quest συνεργάζεται µε όλους τους σηµαντικούς διεθνείς οίκους πληροφορικής και επικοινωνιών, παρέχοντας στους πελάτες της πρόσβαση σε όλο
το φάσµα των προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών που απαιτεί η εποχή της σύγκλισης των τεχνολογιών, ενώ από το 1991 κατασκευάζει τους υπολογιστές
Quest. Παράλληλα, αποτελεί εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
των σηµαντικότερων κατασκευαστών, ενώ παρέχει προηγµένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των
απλών καταναλωτών όσο και µεγάλων εγκαταστάσεων.
Στα προϊόντα και τις λύσεις της Info-Quest έχουν πρόσβαση όλοι οι καταναλωτές και επιχειρήσεις µέσω του εξουσιοδοτηµένου πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της εταιρείας που αριθµεί περισσότερους από 1.500 συνεργάτες.
Παράλληλα, µε στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της αγοράς, η InfoQuest ανέπτυξε το U για τη διάθεση προϊόντων, λύσεων και προηγµένων υπηρεσιών, µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος www.you.gr, του τηλεφωνικού
κέντρου 8018019000 και του πανελλαδικού δικτύου καταστηµάτων U Shops.
Η Info-Quest έχει αναπτύξει και λειτουργεί, επίσης, την ηλεκτρονική πύλη
www.ticketquest.gr, παρέχοντας υπηρεσίες κράτησης και πώλησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικά γεγονότα.
Όµιλος εταιρειών Info-Quest
Με όραµα, οδηγό την καινοτοµία, και ξεκάθαρη επιχειρηµατική στρατηγική,
η Info-Quest επενδύει σε ιδιαίτερα δυναµικούς κλάδους της αγοράς και σήµερα είναι η µητρική εταιρεία ενός από τους µεγαλύτερους και πλέον εύρωστους επιχειρηµατικούς οµίλους της χώρας. Ο όµιλος Info-Quest δραστηριοποιείται µέσω ανεξάρτητων, εξειδικευµένων επιχειρηµατικών µονάδων
στους τοµείς της Πληροφορικής, των Ταχυµεταφορών και της Ενέργειας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πληροφορική: Η UNI SYSTEMS A.E., 100% θυγατρική της Info-Quest, αποτελεί την εξειδικευµένη εταιρεία υλοποίησης ολοκληρωµένων λύσεων τεχνολογίας του οµίλου. Απευθύνεται σε µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµούς του
ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα και συγκαταλέγεται στους µεγαλύτερους
Systems Integrator στην Ελλάδα.
Ταχυµεταφορές: Η ACS AEE, 99,68% θυγατρική της Info-Quest, ηγείται της
ελληνικής αγοράς ταχυµεταφορών. Με 28 χρόνια εµπειρίας και περισσότερα
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από 350 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, σήµερα
διακινεί επιτυχώς πάνω από 15.500.000 αποστολές ετησίως, εξυπηρετώντας τις
ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και ιδιωτών σε περισσότερους
από 15.000 προορισµούς πανελλαδικά και σε 200 χώρες σε όλο τον κόσµο.
Ενέργεια: Η QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ AΕΒΕ εξειδικεύεται στην
παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές (ΑΠΕ) και αποσκοπεί στην αδειοδότηση, χρηµατοδότηση, κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών πάρκων.
Ο όµιλος Info-Quest αναπτύσσεται µε κύριους στόχους την κατάκτηση της
ηγετικής θέσης σε κάθε τοµέα όπου δραστηριοποιείται, τη συνεχή διεύρυνση
των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές και τοµείς, τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών µε νέα καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες, την επέκταση των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής
Ευρώπης και τη συνεχή δηµιουργία σηµαντικής αξίας για τους µετόχους, τους
συνεργάτες, τους εργαζόµενους και τους πελάτες του. Για το 2008, οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 459 εκατ. ευρώ ενώ στον όµιλο απασχολούνται
περίπου 1.500 εργαζόµενοι.
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AEGEAN AIRLINES
• Είναι η πρώτη σε επιβατική κίνηση αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα, µεταφέροντας 6 εκατοµµύρια επιβάτες το 2008, πρώτη επίσης στη βόρεια Ελλάδα στο αεροδρόµιο «Μακεδονία», καθώς και στο αεροδρόµιο Ηρακλείου,
έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη των επιβατών.
• H Aegean έχει πραγµατοποιήσει τη µεγαλύτερη επένδυση στην ελληνική
αεροπορική βιοµηχανία, ανανεώνοντας το στόλο της µε 27 ολοκαίνουργα airbus A320/A321, συνολικής αξίας πάνω από 1,2 δισ. δολάρια. Μία επένδυση,
που αναβαθµίζει ακόµη περισσότερο το προϊόν της, πολλαπλασιάζει τη δυνατότητά της για επέκταση και παράλληλα συνεισφέρει στη θετική εικόνα της
χώρας µας. Το πρόγραµµα ανανέωσης του στόλου ξεκίνησε το 2007 και θα
ολοκληρωθεί το 2010. Η εταιρεία έχει ήδη παραλάβει 21 ολοκαίνουργα airbus και έχει τον νεαρότερο στόλο στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
• Έχει διαρκή κερδοφορία τα τελευταία 5 χρόνια, παρά τα συχνά και έντονα
προβλήµατα του κλάδου.
• ∆ιαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και ρευστότητα. Η βασική µετοχική της οµάδα αποτελείται από 6 από τους ισχυρότερους επιχειρηµατικούς
οµίλους της Ελλάδας που κρατούν το 78% των µετοχών της. Από τον Ιούλιο
του 2007 είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και σήµερα πάνω από
70.000 Έλληνες επενδυτές κατέχουν µετοχές της εταιρείας.
• Η Aegean στα 10 χρόνια λειτουργίας της έχει δηµιουργήσει 2.300 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, παρέχοντας στο προσωπικo της συνεχή
κατάρτιση και µετεκπαίδευση. Η ανάπτυξη των ανθρώπων της, η εταιρική
κουλτούρα συνεργασίας, η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη µε προσφορά καινοτόµων υπηρεσιών καθώς και η αφοσίωση στις ανάγκες του επιβάτη είναι στο
κέντρο της φιλοσοφίας της.
• Η απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του πελάτη
την έχουν καταστήσει, σύµφωνα µε έρευνα του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών,
ως τη δηµοφιλέστερη (favourite) αεροπορική εταιρεία στους Έλληνες ταξιδιώτες, µε ποσοστό προτίµησης 47% µεταξύ 67 αεροπορικών εταιρειών ελληνικών και ξένων.
• Ο παγκοσµίου φήµης ερευνητικός οργανισµός Skytrax της απένειµε το βραβείο της καλύτερης περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας στην Ευρώπη για το
2009, ενώ κατέχει και το χρυσό βραβείο Airline of the Year 2008/9 του Συνδέσµου Περιφερειακών Αεροπορικών Εταιρειών της Ευρώπης.
• Η Aegean είναι περιφερειακός συνεργάτης της Lufthansa και προσφέρει
στους επιβάτες της πρόσβαση στο παγκόσµιο δίκτυο του γερµανικού αεροµεταφορέα. Παράλληλα, έχει συνάψει συµφωνίες code-share µε την Brussels Airlines καθώς και µε την TAP Airways.
• Με την προσθήκη νέων προορισµών καλύπτει, πλέον, τους δηµοφιλέστε37
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ρους προορισµούς της Ευρώπης. Το καλοκαίρι του 2009 θα πραγµατοποιεί
200 πτήσεις την ηµέρα σε 47 δροµολόγια εσωτερικού και εξωτερικού.
• Μέσω των ναυλωµένων πτήσεων, η Aegean καθίσταται γέφυρα σύνδεσης όλης
της Ευρώπης µε την ελλάδα για 50 επιπλέον προορισµούς, συνεισφέροντας τα
µέγιστα στον ελληνικό τουρισµό και στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Για τη λειτουργία του τµήµατος charter, η εταιρεία διαθέτει 5 αεροσκάφη, 3 εκ
των οποίων έχουν έδρα το Ηράκλειο.

38

1 OS 62:Layout 1

5/16/09

12:06 AM

Page 39

E-SHOP.GR
Η ανώνυµη εταιρεία ηλεκτρονικού εµπορίου και υπηρεσιών διαδικτύου eshop.gr ιδρύθηκε το 1998 και έπειτα από έντονους ρυθµούς ανάπτυξης, της
τάξεως του 55,5% για τα έτη 2007-2008, έχει πλέον κυρίαρχο ρόλο στην αγορά
τεχνολογίας. ∆ιαθέτοντας ολοκληρωµένα συστήµατα υπολογιστών µε το σήµα
Innovator™ καθώς και ό,τι άλλο χρειάζεται ο καταναλωτής από hardware, software, περιφερειακά, ήχο και εικόνα, κινητή τηλεφωνία, βιβλία, cd, dvd, παιχνίδια και πολλά άλλα είδη, η e-shop.gr συναρµολογεί στα µέτρα του πελάτη
περισσότερους από 2.500 υπολογιστές desktop και laptop Innovator το µήνα,
ενώ αποστέλλει καθηµερινά περισσότερες από 3.800 παραγγελίες.
Σταθερή πολιτική της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τις
χαµηλότερες τιµές της αγοράς, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα χαµηλά
λειτουργικά της έξοδα ως κατάστηµα ηλεκτρονικού εµπορίου και διατηρώντας
ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρουν τα επώνυµα
προϊόντα.
Η επιτυχία του e-shop.gr, πέρα των χαµηλών τιµών, βασίζεται επίσης στην
ποικιλία των προϊόντων αλλά και στην ευκολία στην παραγγελία, αφού µπορεί κανείς να διαλέξει τα προϊόντα της επιλογής του από το σπίτι ή το γραφείο, να τα παραγγείλει µέσω της ιστοσελίδας, τηλεφωνικά ή µέσα από το
δίκτυο των 60 καταστηµάτων µας, και χωρίς ταλαιπωρία να τα έχει στα χέρια
του µέσα σε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα.*
Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι η πολιτική της εταιρείας για τη συνεχή υποστήριξη
και µετά την αγορά των προϊόντων, όπου εξειδικευµένοι τεχνικοί αναλαµβάνουν το service των υπολογιστών ή ό,τι άλλο χρειαστεί ο καταναλωτής µε ένα
τηλεφώνηµα.
Μέχρι σήµερα περισσότεροι από 500.000 διαφορετικοί πελάτες έχουν προτιµήσει το e-shop.gr και έχουν αγοράσει ευκολότερα και πιο οικονοµικά, µέσα
από µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων.
* Ισχύει για το 90% των παραγγελιών.
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ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS HELLAS
Η Action Global Communications Hellas ιδρύθηκε το 1989 και είναι µέλος
της Action Global Communications που ιδρύθηκε το 1971 και εδρεύει στην
Κύπρο. ∆ιαθέτει ένα ευρύ δίκτυο που απλώνεται σε 44 και πλέον χώρες της
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, του Καυκάσου, της Μέσης
Ανατολής, της Ασίας και της βόρειας Αφρικής.
Είναι µέλος της Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας και αποκλειστικός εµπορικός αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο της έγκριτης βρετανικής εφηµερίδας Financial Times.
Η εταιρεία καθιέρωσε τη δική της φιλοσοφία και το δικό της στυλ επικοινωνίας, γνωρίζει πολύ καλά τις αναπτυσσόµενες χώρες, ενώ καθιερώθηκε στον
τοµέα προώθησης οργανισµών, προϊόντων και υπηρεσιών, σε αγορές µε διαφορετική κουλτούρα καθώς και σε διάφορους τοµείς της βιοµηχανίας.
Η Action Global Communications σχεδιάζει στρατηγικές σύµφωνα µε τις
ανάγκες του πελάτη, µε τρόπο που να ενισχύει και να διευρύνει την επικοινωνία του µε τους δικούς του πελάτες, τους προµηθευτές, τους διανοµείς, το προσωπικό, ή µε οποιαδήποτε οµάδα επιθυµεί να συνδεθεί ο πελάτης.
Στο πελατολόγιο της Action Hellas περιλαµβάνονται εταιρείες όπως British
Airways, ExxonMobil, Συνέδρια της βρετανικής εφηµερίδας Financial Times,
Porcelanosa, Teuco, Amadeus, Celebrity Cruises, Fujitsu Siemens Computers,
Royal Caribbean International, Packard Bell, όµιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Hellenic
American Chamber of Commerce, Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού,
Ελληνο-Σουηδικό Επιµελητήριο και Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών.
Στο παρελθόν έχει χειριστεί µε µεγάλη επιτυχία, τόσο από άποψη δηµοσιότητας όσο και λοιπών ενεργειών επικοινωνίας, τους λογαριασµούς της Air Seas
Lines, της European Aeronautic Defence and Space Company (EADS N.V.), του
Dubai Maritime City, του Βρετανικού Οργανισµού Τουρισµού, του Ισπανικού
Οργανισµού Τουρισµού, της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης των Ολυµπιακών Αγώνων «Παρίσι 2012», της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης των Ολυµπιακών Αγώνων
«Τόκιο 2016» και πολλών άλλων.
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ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.
Το δίκτυο των καταστηµάτων ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ αποτελεί τη µεγαλύτερη
αλυσίδα βιβλιοπωλείων στη χώρα µας, τόσο από άποψη γεωγραφικής εξάπλωσης και τζίρου όσο και αριθµού καταστηµάτων, µε:
• Είκοσι οκτώ (28) καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα:
- Αθήνα, Ωρωπός, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Βόλος, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καλαµάτα, Κόρινθος, Κοµοτηνή, Αγρίνιο, Μυτιλήνη.
• Επτά (7) στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος (Press Point Papasotiriou)
- Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, www.papasotiriou.gr
Στόχος µας είναι η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών µας και η έγκυρη ενηµέρωσή τους. Στις υπηρεσίες µας συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:
• Σύνδεση µε το δίκτυο υπηρεσιών της Forthnet στα shop in a shop Παπασωτηρίου
• Κατ’ οίκον αποστολή προϊόντων
• Call center για παραγγελίες και πληροφορίες
• Παραγγελίες βιβλίων που δεν κυκλοφορούν στην αγορά
• Club µελών B-friends των βιβλιοπωλείων Παπασωτηρίου µε ειδικά προνόµια.
Όλα τα βιβλιοπωλεία µας διαθέτουν µεγάλη θεµατική ποικιλία βιβλίων (ελληνικών και ξενόγλωσσων) και άλλων προϊόντων, όπως προγράµµατα, παιχνίδια για Η/Υ και κονσόλες, παιχνίδια για όλες τις κονσόλες, mp3 players,
περιοδικά ποικίλης ύλης, αναλώσιµα Η/Υ, διάφορα gadgets και δώρα. Στα καταστήµατά µας θα βρείτε, επίσης, µοναδικά αντικείµενα του Οργανισµού Προώθησης Ελληνικού Πολιτισµού (ΟΠΕΠ) και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης
της Νέας Υόρκης.
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ΑΘΗΝΑ 9,84
Ο «Αθήνα 9,84» άρχισε την πορεία του ως ο σταθµός της ελεύθερης έκφρασης
και συνεχίζει να τιµά την παράδοση αυτή. Με πολυφωνία και πλουραλισµό, ο
σταθµός των Αθηναίων πολιτών φιλοξενεί στις συχνότητές του όλες τις απόψεις, µέσα από τις φωνές καταξιωµένων δηµοσιογράφων και παραγωγών.
Με βασική αρχή του την αντικειµενικότητα, ο «9,84» φροντίζει για την ενηµέρωση της πόλης µε ψυχραιµία, υπευθυνότητα, εγκυρότητα, ταχύτητα και
αµεσότητα, ενώ παράλληλα καλλιεργεί µια αµφίδροµη σχέση µε τους ακροατές του.
Προσφέρει χρηστικές πληροφορίες για τα όσα συµβαίνουν στην πόλη από
νωρίς το πρωί, παρουσιάζει πρόσωπα της επικαιρότητας και σχολιάζει τα γεγονότα µε σοβαρότητα και χιούµορ, ενώ επιλέγει ήχους ελληνικούς και ξένους
δηµιουργώντας ένα ευδιάθετο και πάντα αισιόδοξο ραδιοφωνικό κλίµα.
Σε µια εποχή που το τοπίο της επικοινωνίας έχει αλλάξει σηµαντικά εξαιτίας
των νέων τεχνολογιών, ο 9,84 γίνεται ένα σύγχρονο, δυναµικό και πολύπλευρο
κανάλι επικοινωνίας για τους κάτοικους και τους επισκέπτες της Αθήνας.
Ο σταθµός που άνοιξε το δρόµο της ελεύθερης ραδιοφωνίας στη χώρα, δίνει
έµφαση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, επεκτείνεται σε όλα τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας, παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα, δηµιουργώντας διαδικτυακή
πύλη (internet portal), ειδικά ενηµερωτικά ένθετα στις εφηµερίδες ελεύθερης
κυκλοφορίας της πόλης (free press), ενώ στα άµεσα σχέδιά του βρίσκεται και
η ψηφιακή διαδικτυακή τηλεόραση (web tv).
Ο «Αθήνα 9,84» µετασχηµατίζεται σε επικοινωνιακό µέσο της πόλης.
Ο δηµοτικός σταθµός της Αθήνας είναι ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια
της ιστορίας των ΜΜΕ της χώρας.
Ο «Αθήνα 9,84» εκπέµπει στους 98,3 µεγάκυκλους στα FM, ενώ το πρόγραµµα αναµεταδίδεται µέσω του internet στη διεύθυνση www.athina984.gr.
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ΚΑRIERA.GR
Λίγα λόγια για την εταιρεία µας
Η εταιρεία Καριέρα Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997, από µια οµάδα ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, µε στόχο την κάλυψη των κενών στην ενηµέρωση σχετικά µε την
αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία.
Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν, η εταιρεία έθεσε τη βάση για τη µετεξέλιξή της σε έναν οργανισµό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόµενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας που ανταποκρίνονται
στις αυξανόµενες ανάγκες του δυναµικού χώρου της αγοράς εργασίας. Από τον
Φεβρουάριο του 2006 αποτελεί µέλος του ΣΕΒ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών).
Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από τον
Οκτώβριο του 2007 αποτελεί µέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του
µεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ. Η συνεργασία προσθέτει
στο kariera.gr χιλιάδες νέους υποψηφίους σε διεθνές επίπεδο, ενώ καθιστά
την Ελλάδα ως χώρα για τα Headquarters South Eastern Europe (µε επίβλεψη
σε Ρουµανία και Ιταλία).
Προϊόντα / υπηρεσίες
• kariera.gr – το µεγαλύτερο job site στην Ελλάδα
• Ηµέρες Καριέρας – η µεγαλύτερη συνάντηση νέων, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών φορέων στην Ελλάδα και Interview Days: Κλαδικές ηµέρες προσλήψεων µε ραντεβού/συναντήσεις επιχειρήσεων (συγκεκριµένου κλάδου) και
υποψηφίων
• «Οδηγός Καριέρας» - µια ετήσια πολυτελής έκδοση για την αγορά εργασίας
• «Hominum Opus»: ∆ωρεάν δεκαπενθήµερο ηλεκτρονικό περιοδικό µε θέµατα σχετικά µε τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού και το management
γενικότερα.
• Business Seminars: εκπαιδευτικά σεµινάρια προσωπικής ανάπτυξης και
εξειδίκευσης.
Όραµα – Ευρύτερος σκοπός της εταιρείας µας
Αρχικά ξεκινήσαµε «να γίνουµε ο µεγαλύτερος και πιο αναγνωρίσιµος φορέας εργασίας για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, προσφέροντας άριστη
ποιότητα υπηρεσιών σε εργαζοµένους και εργοδότες». Συγκεκριµένα, να συνδέσουµε στη συνείδηση τόσο των νέων υποψηφίων όσο και των εταιρειών τη
λέξη «καριέρα» µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας. Ωστόσο, ο ευρύτερος
σκοπός της εταιρείας µας, πλέον, είναι να φροντίσουµε ώστε να βρεθεί «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση!». Αυτό θέλουµε να γίνει µε ευχάριστο τρόπο και από ανθρώπους που θα έχουν οπωσδήποτε τις ακόλουθες «έξι
ιδιότητες στο χαρακτήρα τους».
Οι «έξι ιδιότητες του χαρακτήρα» των ανθρώπων µας είναι οι ακόλουθες:
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• Φρέσκοι
• Παθιασµένοι
• Ικανοί
• Να δείχνουν και να εµπνέουν εµπιστοσύνη
• Ευθείς
• Σαγηνευτικοί.
Ανθρώπινο δυναµικό
Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας µας απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, οι οποίοι µε επαγγελµατισµό και σοβαρότητα, αλλά ταυτόχρονα µε πολλή
όρεξη και µεράκι, εργάζονται µε στόχο την επίτευξη του εταιρικού οράµατος.
Ως εταιρεία δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, την παιδεία, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και την καλλιέργεια των συνεργατών µας,
δεν εµµένουµε τόσο στα τυπικά προσόντα, ενώ πιστεύουµε ιδιαίτερα στη δυναµική της οµάδας, στοιχείο που αποτυπώνει κατά µεγάλο βαθµό την εταιρική µας κουλτούρα, µε το µότο µας να είναι «Ιστορία γράφουν οι παρέες».
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ZHTEITAI.GR
Το ΖΗΤΕΙΤΑΙ.GR είναι ένας από τους µεγαλύτερους διαδικτυακούς τόπους
της Ελλάδας για την αναζήτηση εργασίας στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Mας εµπιστεύονται περίπου 2,5 εκατοµµύρια χρήστες ετησίως.
Οι επισκέπτες µπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για κενές θέσεις εργασίας
σε δηµόσιους οργανισµούς, δήµους, νοµαρχίες, υπουργεία, αλλά και σε µεγάλες εθνικές, πολυεθνικές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη χώρα µας.
Εύχρηστοι, ειδικά διαµορφωµένοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, παρουσιάζουν ανά
ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, όλες τις προκηρύξεις του δηµοσίου που είναι σε εξέλιξη
ώστε οι υποψήφιοι να µπορούν να υποβάλλουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους.
Επιπλέον, οι επισκέπτες µπορούν να συλλέξουν πληροφορίες για υποτροφίες
και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, e-learning, επαγγελµατικό προσανατολισµό και σεµινάρια.
Παρουσιάζονται, επίσης, όλα τα τελευταία νέα από την ελληνική και διεθνή
επιχειρηµατική αγορά, ώστε οι χρήστες να µπορούν ν' αναζητήσουν ειδήσεις
για το επαγγελµατικό µέλλον τους, τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατά
τους, αλλά και τις τάσεις της αγοράς.
Ιδιωτικές επιχειρήσεις µπορούν να καταχωρήσουν ∆ΩΡΕΑΝ τις µικρές τους
αγγελίες. Υποψήφιοι εργαζόµενοι τα βιογραφικά τους σηµειώµατα.
Το ΖΗΤΕΙΤΑΙ.GR καθ’ ΄όλη τη διάρκεια του έτους διοργανώνει µε επιτυχία
ανοικτές εκδηλώσεις στο κοινό, σε συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, µε αντικείµενο τα εργασιακά, ασφαλιστικά, αναζήτηση εργασίας,
προσλήψεις στο δηµόσιο, επαγγελµατικό προσανατολισµό, επιχειρηµατικότητα,
συµβουλευτική κ.ά.
Το «ΖΗΤΕΙΤΑΙ» είναι η πρωτοποριακή και µοναδική εκποµπή του ελληνικού ραδιοφώνου που ασχολείται µε όλα τα παραπάνω θέµατα. Από το 2001 ο
δηµοσιογράφος Σπύρος Φρεµεντίτης και η οµάδα του αναδεικνύουν θέµατα
εύρεσης εργασίας, εκπαίδευσης, επιχειρηµατικότητας, επαγγελµατικού προσανατολισµού και κατάρτισης.
Το «ΖΗΤΕΙΤΑΙ» εκπέµπει κάθε Σάββατο στις 3 το µεσηµέρι από τη δηµόσια
ραδιοφωνία ΝΕΤ 105,8.
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GREEKBOOKS.GR

Από το παράθυρο του υπολογιστή στην πόρτα σας
Το εταιρικό µας προφίλ
Το greekbooks.gr, το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο της Imako Media Α.Ε., ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999 ως επιχειρηµατική µονάδα της εταιρείας Greek Geeks
A.E. Στο χρόνο ίδρυσής του ήταν µία καινοτοµική προσπάθεια «ηλεκτρονικού
επιχειρείν», µε εξειδίκευση πρωτογενώς στις πωλήσεις ελληνόγλωσσων βιβλίων.
Εν συνεχεία, πρόσθεσε σταδιακά στο προϊοντικό του µίγµα, DVDs, CDs, Games
και ∆ώρα, Είδη Hobby και Γραφείου, ενώ η λίστα διαρκώς εµπλουτίζεται µε
είδη που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυµίες των πελατών του, ξεπερνώντας πλέον τους 180.000 κωδικούς.
Το greekbooks.gr, από τον Ιούλιο του 2008, αποτελεί τη νέα επιχειρηµατική
δραστηριότητα της Imako Media A.E.
Πιο αναλυτικά, ο υφιστάµενος κλάδος του ηλεκτρονικού εµπορίου της Greek
Geeks απορροφήθηκε από την 100% θυγατρική εταιρεία της Imako Media A.E.,
Π Εκδοτική Α.Ε., το αποτέλεσµα της οποίας είναι η κατοχή από την Imako
Media A.E. του 51% και από την Greek Geeks του 49% της Π Εκδοτική Α.Ε.
Η εικόνα µας
Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία προς
τους πελάτες της αλλά και προς τους προµηθευτές/συνεργάτες της επιβεβαιώνεται από το πλούσιο πελατολόγιό της και από την εικόνα αξιοπιστίας που
έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια σε προµηθευτές και συνεργάτες.
Η πρώτη επιβράβευση ήρθε στα Web Awards 2000 όταν τιµήθηκε µε το Πρώτο
Βραβείο για Best e-Shop Site. Το greekbooks.gr αναγνωρίζεται ως leader σε ό,τι
αφορά τα ελληνικά on-line βιβλιοπωλεία, µε πελάτες και αναγνωρισιµότητα
όπου υπάρχει Ελληνισµός.
Οι µοναδικοί του επισκέπτες το 2008 ξεπέρασαν το 1.000.000, ενώ το τρέχον έτος εξακολουθεί να παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη τόσο σε επισκεψιµότητα όσο και σε πωλήσεις.
Η αποστολή µας
Στόχος του greekbooks.gr είναι να αποτελεί για το σύνολο του Ελληνισµού
που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για τις αγορές του τον πληρέστερο, λειτουργικότερο και ποιοτικότερο σε εξυπηρέτηση e- προορισµό αγορών και απόκτησης
πληροφοριών, κυρίως γύρω από τον κόσµο του βιβλίου.
Σκοπός είναι να καθιερωθεί στην αντίληψη του κοινού ως η πρώτη, δυναµικότερη και ποιοτικότερη επιλογή του για αξιόπιστες αγορές στο Internet.
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PROFILE UNIVERSITY PRESS
H UNIVERSITY PRESS είναι η πρώτη και η µεγαλύτερη freepress φοιτητική
εφηµερίδα στην Ελλάδα.
Κυκλοφορεί κάθε µήνα σε 40.000 αντίτυπα, µε θεµατική δοµή που ισορροπεί µεταξύ τρέχουσας επικαιρότητας και ψυχαγωγίας και συντακτική οµάδα
που αποτελείται από φοιτητές, καθηγητές και νέους δηµοσιογράφους.
Η διανοµή της εφηµερίδας πραγµατοποιείται αποκλειστικά σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές µέσω χειροδιανοµής και ενός ιδιόκτητου
δικτύου stands και προθηκών µέσα στις σχολές, καλύπτοντας όλα τα ΑΕΙ και
ΤΕΙ της Αττικής καθώς και επιλεγµένα Ιδιωτικά Κολέγια, Βιβλιοθήκες, Αναγνωστήρια, Καφέ και φοιτητικά στέκια.
Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της UNIVERSITY PRESS, από τον Φεβρουάριο του 2008, καταφέραµε να αναπτύξουµε την ύλη από 24 σε 48 σελίδες σε κάθε τεύχος και να διπλασιάσουµε το αρχικό τιράζ της εφηµερίδας από
20.000 σε 40.000 αντίτυπα, οργανώνοντας παράλληλα ένα ιδιόκτητο δίκτυο
διανοµής µέσα στους χώρους της εκπαίδευσης.
Πρόσφατα, η UNIVERSITY PRESS απέκτησε και το διαδικτυακό της αδερφάκι, το φοιτητικό portal www.upress.gr, όπου οι επισκέπτες του έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται καθηµερινά για τα νέα στην Ελλάδα και τον κόσµο,
σπουδές και φοιτητικά θέµατα καθώς και για προτάσεις εξόδου.
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MAD
Το Mad, το µοναδικό ελληνικό µουσικό κανάλι, ξεκίνησε να λειτουργεί στις
6 Ιουνίου 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα µουσικά
brands στην Ελλάδα.
Σήµερα, το Mad αποτελεί το µεγαλύτερο οργανισµό Music & Media Services
στην Ελλάδα, λειτουργώντας και διαχειρίζοντας σε καθηµερινή βάση, πέραν του
Mad TV, πέντε τηλεοπτικά κανάλια (Mad Greekζ/Nova, Mad BG/Βουλγαρία,
Mad World/UBI/Αυστραλία, Blue Channel/ANT1 Satellite/USA, GNet/Goody’s/Ελλάδα), τον ραδιοφωνικό σταθµό Mad Radio 106,2, 5 interactive µουσικά
ραδιόφωνα (Mad Music/Nova), internet sites (www.mad.tv, www.momad.gr, κ.ά.).
Επιπλέον, στις δραστηριότητες του Mad περιλαµβάνεται η κυκλοφορία, σε
συνεργασία µε την Wind, της νεανικής καρτοκινητής Mo’Mad, αλλά και η διοργάνωση µεγάλων events και ενεργειών, όπως τα ετήσια µουσικά βραβεία Mad
Video Music Awards, το συνέδριο για τη µουσική βιοµηχανία Athens Music
Forum, τις συναυλίες Mad Secret Concerts και Mad Live in Athens, κ.ά.
Το Mad παρέχει επίσης µια σειρά από B2C & B2B µουσικές υπηρεσίες όπως
τα Mad Full Tracks (υπηρεσία για download ολόκληρων µουσικών κοµµατιών
σε συνεργασία µε την Wind), Mad Scanner (υπηρεσία αναγνώρισης µουσικής
µέσω κινητού τηλεφώνου σε συνεργασία µε την Vodafone, την Wind, την Q
και το Mo’Mad), το Mad Shop (δικτυακό CD shop), την υπηρεσία Mad Melody
(παροχή µουσικών προγραµµάτων σε επαγγελµατικούς χώρους), real time
video streaming του προγράµµατος του Mad TV για 2G & 3G κινητά και mobile content ((ring-tones, logos, MMS) σε όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (Wind, Vodafone, Cosmote), κ.ά.
Mad TV, Εθνικής Αντιστάσεως & Ε. Κωστοπούλου, Παλλήνη 153 51,
Τηλ.: 210 6665669, Fax: 210 66 65 812, www.mad.tv
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SI ENORASIS ADVERTISING
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Η αρχή έγινε το 1990. Με όραµα, συνέπεια, επιµονή και βαθιά γνώση!
Σήµερα είµαστε µία από τις πλέον αξιόλογες και σηµαντικές ελληνικές εταιρείες στο χώρο της ολοκληρωµένης επικοινωνίας και προχωρούµε δυναµικά
στο αύριο!
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Μία οµάδα, ένα όραµα, ένα όνειρο πάντα πετυχαίνει! Πώς;
Με σεβασµό στις ανθρώπινες αξίες, στρατηγική διαφοροποίηση, δηµιουργικότητα, στενή συνεργασία και απόλυτη αφοσίωση στις ανάγκες των πελατών
µας!
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
• Να χτίζουµε ισχυρά brands
• Να προσφέρουµε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα
• Να απαντάµε στις προκλήσεις µε ποιοτική & δηµιουργική δουλειά
• Να «περνάµε» στο µέλλον µε τους πελάτες µας
Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ
Κατάρτιση, βαθιά γνώση, ανάπτυξη δηµιουργικής στρατηγικής
Πρωτότυπες και φρέσκιες ιδέες, δηµιουργική χρήση των µέσων
Εφαρµογή νέων εργαλείων δουλειάς
Η SI ENORASIS ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
• ∆ιαφηµιστικό πρόγραµµα
• ∆ηµιουργική προσέγγιση
• Προβολή και προώθηση (Sales Promotion)
• Direct Marketing
• Έρευνα Αγοράς
• Internet and Multimedia
Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
• Client Service
• Creative Team
• Production Service
• Media Department (σε συνεργασία µε TEMPO OMD HELLAS)
• Si Direct (New Media)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ορλώφ 23, 11742 Φιλοπάππου, Αθήνα
Tηλ.: 210 9241867
Fax: 210 9242268
E-mail: info@sienorasis.gr
Web: www.sienorasis.gr
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AIESEC
Η AIESEC αποτελεί το διεθνές δίκτυο για νέους για να ανακαλύψουν και να
αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους µε σκοπό να έχουν θετική
επιρροή στην κοινωνία. Παρούσα σε περισσότερες από 100 χώρες και πάνω
από 1.100 πανεπιστήµια, αποτελεί το µεγαλύτερο διεθνή φοιτητικό, εκπαιδευτικό, µη κοµµατικό και µη κερδοσκοπικό οργανισµό.
Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του, και
ταυτόχρονα να εφαρµόζουν πρακτικά τις γνώσεις που κερδίζουν από το πανεπιστήµιο.
Επίσης, τα µέλη του οργανισµού έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να διασκεδάσουν µε φοιτητές από όλο τον κόσµο, συµµετέχοντας είτε σε συνέδρια τα οποία διοργανώνονται από τα ίδια τα µέλη της
AIESEC, είτε στο πρόγραµµα ανταλλαγής της AIESEC, µέσω του οποίου µπορούν να ζήσουν και να εργαστούν σε µία από τις 100 χώρες του δικτύου της από
1.5 µήνες µέχρι και 1 χρόνο.
Τέλος, η AIESEC παρέχει την ευκαιρία στα µέλη της να ασχοληθούν µε επίκαιρα κοινωνικά και επιχειρηµατικά θέµατα, τα οποία ενδιαφέρουν πολλούς
νέους της εποχής µας και έχουν άµεση επίδραση στο κοινωνικό περιβάλλον. Τα
µέλη της AIESEC µπορούν να ενηµερωθούν γύρω από αυτά τα θέµατα αλλά και
να ενηµερώσουν µέσω της συµµετοχής ή και της συνδιοργάνωσης δραστηριοτήτων, βασισµένων εξ ολοκλήρου σε αυτά.
Η AIESEC στην Ελλάδα, αυτή τη στιγµή, εκπροσωπείται σε 6 πανεπιστήµια.
• Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Πανεπιστήµιο Πειραιώς
• Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
• Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Περισσότερες πληροφορίες στο www.AIESEC.gr, www.AIESEC.org

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις στέλνετε mail στο AIESEC.Hellas@gmail.com, ή
τηλεφωνείτε στο 211 – 7109047 (Τηλέφωνο γραφείου).
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Επιτροπή Αξιολόγησης:
15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόεδρος της Επιτροπής
Θάνος Σκούρας,
καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλη

Σοφία Κουνενάκη-Εφραίµογλου,

πρόεδρος & διευθύνουσα σύµβουλος της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.,

Παύλος Μυλωνάς,

γενικός διευθυντής και οικονοµικός σύµβουλος του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας,

Αλέξανδρος Σαµαράς,

αρχιτέκτων και πρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος

και Στέλιος Σταυρίδης,

διευθύνων σύµβουλος της PISCINES IDEALES A.E.
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Οι βραβευµένες εργασίες

Οµαδικές
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1o βραβείο
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τµήµα Φαρµακευτικής
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εισαγωγή

«Youth entrepreneurship is ado-lescents identifying opportuni-ties, gathering resources and exploiting these opportunities through action»
Lindner 1998
∆ιανύοντας τη µεγαλύτερη κρίση µετά τη δεκαετία του ’30 -το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα εξακολουθεί να κλυδωνίζεται, η ανεργία να καλπάζει
και οι όροι εξαρτηµένης εργασίας γίνονται όλο και περισσότερο επαχθείς- οι
προβλέψεις για τους ρυθµούς ανάπτυξης µέχρι το 2010 διαγράφονται δυσοίωνες. Στην Ελλάδα προβλέπεται ότι θα αγγίξουν µόλις το 0.5%. Εποµένως, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης κρατικού παρεµβατισµού, εφαρµογής
κεϋνσιανών πολιτικών και αυστηρής δηµοσιονοµικής πολιτικής για χώρες κατά
πολύ ελλειµµατικές στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπως η Ελλάδα. Τη
στιγµή λοιπόν που οι προοπτικές της οικονοµίας για το 2009 διαγράφονται ανά
τον κόσµο ζοφερές, οι νέοι καλούνται να προσαρµοστούν σε αυτές και να ανταποκριθούν σε αυτό το κλίµα αβεβαιότητας και ανασφάλειας που επικρατεί στο
εξωτερικό περιβάλλον καινοτοµώντας δηµιουργικά. Βασική προϋπόθεση είναι
το ταλέντο, η διάθεση για εργασία και η ανοιχτόµυαλη σκέψη (think out of the
box). Η φύση της έννοιας κρίση (βλ. Παράρτηµα 1, σελ. 9) είναι διττή. Η κρίση
ενέχει την έννοια της απειλής, αλλά και της ευκαιρίας. Αυτές τις ευκαιρίες λοιπόν καλούνται οι νέοι -σήµερα περισσότερο από ποτέ- να αναγνωρίσουν, ώστε
να µπορέσουν να αποτελέσουν τη µελλοντική γενιά διαµόρφωσης αποφάσεων.
Φαντάζει οξύµωρο το σχήµα ότι καθοριστικοί παράγοντες για τη διαµόρφωση
επιχειρηµατικής συνείδησης των νέων, όπως το οικογενειακό περιβάλλον, το
κράτος και η εκπαίδευση, πέρα από κίνητρα µπορούν να δηµιουργούν ταυτόχρονα και καταστάσεις που αποτελούν τροχοπέδη στην ενασχόληση των νέων
µε το «επιχειρείν». Ωστόσο, αποτελεί κοµµάτι της σύγχρονης ελληνικής πραγ65
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µατικότητας. Συγκεκριµένα λοιπόν το οικογενειακό περιβάλλον, ανάλογα µε την
κουλτούρα που το διακρίνει, άλλοτε προάγει την επιχειρηµατικότητα και άλλοτε
τις σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας ως καριέρα. Από τη µία πλευρά η επιχειρηµατικότητα προσφέρει την «αίγλη» του επιχειρηµατία -που φαντάζει ως πρόκληση στα µάτια πολλών νέων- το ρίσκο, την ανεξαρτησία, τη δηµιουργικότητα,
την ευελιξία και πάνω απ’ όλα την ευκαιρία να καρπώνεται άµεσα ο επιχειρηµατίας τα οφέλη από το αποτέλεσµα της εργασίας του. Από την άλλη η σιγουριά
και η ασφάλεια πολλές φορές προβάλλεται ως πρωταρχικό πλεονέκτηµα της
εξαρτηµένης εργασίας. Αυτό το πλεονέκτηµα όµως δεν είναι σίγουρα επαρκές
σε περιπτώσεις όπου το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι ποιοτικό και οι νέοι
έχουν να κάνουν µε µία απρόσωπη επιχείρηση (χαρακτηριστικό των µεγάλων
επιχειρήσεων) ή µε την αντιµετώπιση του λεγόµενου glass ceiling («οροφής»)
όπως αποκαλείται αυτό στην περίπτωση των ΜΜΕ επιχειρήσεων. Η επιχειρηµατικότητα λοιπόν αποτελεί τη µόνη διέξοδο για την πληθώρα αυτών των προβληµάτων που περιορίζουν τα ανήσυχα πνεύµατα των νέων εκείνων που δεν
εφησυχάζουν ποτέ.
Άλλοι παράγοντες όπως το κράτος, η εκπαίδευση και το όραµα των νέων για την
επιχειρηµατική τους δράση κρίνεται σκόπιµο να αναλυθούν διεξοδικά παρακάτω.

Κράτος
«The victories are temporary, so are the defeats»
Το κράτος επιδρά στον τοµέα της νεανικής επιχειρηµατικότητας µε ποικίλους
τρόπους, που περιλαµβάνουν την παροχή κινήτρων στους νέους, την κατάρτισή
τους και τη στήριξη αυτών οικονοµικά και πολιτικά.
Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ελληνικό κράτος έχει κάνει σηµαντικές προσπάθειες αναβάθµισης των κινήτρων που παρέχει στους νέους για την
ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση
κινείται το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης µε το πρόγραµµα «ενίσχυσης νέων»
(βλ. Παράρτηµα 2, σελ. 9). Τα κίνητρα αυτά δρουν έµµεσα, κυρίως µέσω της οικονοµικής στήριξης που παρέχεται από τα προγράµµατα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Η κρατική επιχορήγηση έχει ιδιαίτερη πρακτική
σηµασία για τους νέους επιχειρηµατίες. (βλ. Παράρτηµα 3, σελ. 16). Κάθε καινούργια επιχείρηση χρειάζεται κεφάλαια, που συνήθως δεν υπάρχουν και αποτελούν τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα για να κάνει ένας νέος σήµερα τα
όνειρά του πραγµατικότητα.
Φυσικά είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρχει πληροφόρηση των νέων της
χώρας µας, όσον αφορά τα προγράµµατα παροχής υπηρεσιών επιχειρηµατικής
ανάπτυξης (Business Development Services) και ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικής δράσης (βλ. Παράρτηµα 4, σελ. 16), καθώς σε αντίθετη περίπτωση τα τελευταία χάνουν την ιδιότητα να παρέχουν κίνητρο. Το ελληνικό κράτος έχει
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κάνει σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της πληροφόρησης, τόσο για τα προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας όσο και για τις απαραίτητες διαδικασίες
που αφορούν τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Ωστόσο η πληροφόρηση των
νέων σε αυτό το θέµα είναι ακόµη και σήµερα ανεπαρκής.
Ίσως ένα από τα σηµαντικότερα κίνητρα για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των νέων είναι το όραµα και η πίστη σε ένα καλύτερο
αύριο µε περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες για κοινωνική ανέλιξη και καταξίωση. Και εδώ η ευθύνη του κράτους είναι µεγάλη. Οφείλει να παρέχει σε
όλους τους πολίτες του ένα «ασφαλές» και «σίγουρο» περιβάλλον, τόσο µέσω
της οικονοµικής σταθερότητας όσο και της κοινωνικής ασφάλειας. Έτσι οι νέοι
θα µπορούν να ελπίζουν, να σκέφτονται ελεύθερα και να δρουν ανεξάρτητα,
προϋπόθεση βασική και αναγκαία για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας γενικότερα.
Είναι φανερό ότι κάθε προσπάθεια επιχειρηµατικής δράσης εξαρτάται άµεσα
και από το νοµοθετικό πλαίσιο που την καθορίζει. Το κράτος πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την υποστήριξη του «επιχειρείν» σε κάθε νοµοθετική του πρωτοβουλία, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση
των διαδικασιών (βλ. Παράρτηµα 5, σελ. 16). Θα πρέπει να επισηµανθεί σε αυτό
το σηµείο ο αρνητικός αντίκτυπος της κρατικής γραφειοκρατίας και η έλλειψη
εµπιστοσύνης των νέων ανθρώπων στους θεσµούς αλλά και στη διαφάνεια των
διαδικασιών, γεγονός που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται σήµερα για την ίδρυση µιας νέας επιχείρησης είναι
εξαιρετικά µεγάλο, ενώ ο απρόβλεπτος και ανορθολογικός χαρακτήρας του φορολογικού πλαισίου σε συνεργασία µε την πολυνοµία που κυριαρχεί αποτελεί
ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας γενικότερα. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας είναι η κατάρτιση των νέων της χώρας σε σχέση µε το «επιχειρείν». Αυτή
µπορεί να επιτευχθεί µέσω προγραµµάτων σχετικών µε την επιχειρηµατικότητα
σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε σκοπό τη γνωριµία των νέων ανθρώπων µε το αντικείµενο. Η παρουσία τέτοιων προγραµµάτων στην Ελλάδα δυστυχώς είναι περιορισµένη, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια από την ελληνική πολιτεία.

Εκπαίδευση
«The mind is like the parachute, it works only when it is open»
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η κατάρτιση των νέων της χώρας σε
σχέση µε το «επιχειρείν» αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Αυτή µπορεί και πρέπει να επιτυγχάνεται µέσω παρουσίας στόχευσης της εκπαίδευσης στην επιχειρηµατική δραστηριότητα ήδη
από την πρώτη βαθµίδα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το σύστηµα πρέπει να
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προωθεί την εξοικείωση των µαθητών µε τη λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς, όσο και τη δηµιουργικότητα και την ατοµική πρωτοβουλία. Πριν από τη
λήξη των σπουδών τους στην τρίτη βαθµίδα της εκπαίδευσης, οι νέοι της χώρας
πρέπει να έχουν εντρυφήσει στις επιστήµες της διοίκησης, ώστε να είναι σε
θέση να αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστηριότητα στο µέλλον. Ακόµη και µετά
την περίοδο των σπουδών πρέπει να παρέχεται επαγγελµατική και διά βίου εκπαίδευση ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω το «επιχειρείν».
Όταν η εκπαίδευση που παρέχεται στους νέους είναι πραγµατικά ολοκληρωµένη και σφαιρική δρα ως οδηγός για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού ταλέντου που πιθανώς προϋπάρχει. Ο νέος µπορεί να αναπτύσσει τη δηµιουργικότητά
του, την ικανότητα λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών, τις ηγετικές του δεξιότητες, αλλά και τη φαντασία. Μάλιστα, όσο πιο ολοκληρωµένη είναι η εκπαίδευση -σε σχέση µε την επιχειρηµατικότητα- τόσο περισσότερο αναπτύσσονται
οι δεξιότητες του νέου που αφορούν το «επιχειρείν» και άρα εν κατακλείδι η νεανική επιχειρηµατικότητα. Στην ιδανική περίπτωση κατά την οποία η εκπαίδευση
είναι απόλυτα ολοκληρωµένη και άριστη, όσον αφορά την αφοµοίωση από τους
εκπαιδευόµενους, η σχέση της µε την πορεία της ανάπτυξης του «επιχειρείν»
πρέπει να ακολουθεί περίπου τη συνάρτηση του παρακάτω σχήµατος*:
Επιχειρείν
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60

Επιχειρείν

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

2

4

6

8

10

Ε=Εmax*e/K + e, όπου Ε η επιχειρηµατικότητα, Εmax η µέγιστη τιµή της, Κ µια
σταθερά που ισούται µε την «τιµή» της εκπαίδευσης για επιχειρηµατικότητα ίση
µε το µισό της µέγιστης και e η εκπαίδευση.
*Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί προϊόν προσωπικής µελέτης (βλ. Παράρτηµα 6)
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Η επιχειρηµατικότητα συµβολίζεται στον κάθετο άξονα σε ποσοστά επί τοις
εκατό, όπως ακριβώς και η ιδανική εκπαίδευση, αλλά στον οριζόντιο των αξόνων. Η επιχειρηµατικότητα αυξάνεται σε συνάρτηση µε την «αύξηση» της εκπαίδευσης, ωσότου φτάσει σε ένα οριακό σηµείο, οπότε και σταθεροποιείται.
Η συνάρτηση αυτή µπορεί και να αντιστραφεί, ώστε να πάρει τη µορφή ευθείας
γραµµής που ξεκινά από το σηµείο -1/Κ στην οριζόντια γραµµή των αξόνων.
Από την άλλη πλευρά, εάν η εκπαίδευση δεν είναι ολοκληρωµένη, σφαιρική και
επαρκής ή δεν παρέχεται µε το σωστό τρόπο, υπάρχει η περίπτωση να θέσει
όρια στη φαντασία του νέου ανθρώπου, άρα κατ’ επέκταση και στην επιχειρηµατική του δράση. Φυσικά η ανάληψη τέτοιου είδους δράσης έχει άµεση σχέση
και µε τις ιδιαίτερες δεξιότητες κάθε ανθρώπου. Εξ ορισµού δεν θα γίνουν όλοι
επιχειρηµατίες όχι µόνο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που χρειάζονται
αλλά και λόγω της ανάγκης λειτουργίας της αγοράς.
Στη χώρα µας -όπως αναφέρθηκε- υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά
την εκπαίδευση σε σχέση µε το «επιχειρείν». Προγράµµατα και µαθήµατα σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, τη διοίκηση και τις διαδικασίες δηµιουργίας νέας
επιχείρησης λάµπουν διά της απουσίας τους στη συντριπτική πλειονότητα των
σχολείων και των πανεπιστηµίων (βλ. Παράρτηµα 7, σελ. 17). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη του γνωστικού επιπέδου που θα κάνει τους νέους να αναλάβουν πρωτοβουλία και να κάνουν πραγµατικότητα αυτά που ονειρεύονται. Το
πρόβληµα δηλαδή δεν εντοπίζεται στην έλλειψη φαντασίας αλλά στην έλλειψη
γνώσεων πάνω στην ορθή πρακτική οργάνωσης και λειτουργίας µιας νέας επιχείρησης. Άλλωστε οι νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που έχουν δηµιουργηθεί
από ανθρώπους µε φαντασία και µεράκι είναι πολλές σε σχέση µε τον παγκόσµιο µέσο όρο (βλ. Παράρτηµα 8, σελ. 18). Αυτό που λείπει είναι η οργάνωση
και η σωστή λειτουργία τους για να επιβιώσουν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον
και να αναπτυχθούν.
Σε αυτό το σηµείο δεν πρέπει να ξεχάσουµε να αναφέρουµε ότι για τη δηµιουργία υγιών και βιώσιµων επιχειρήσεων από τους νέους δεν χρειάζεται µόνο
σωστή εκπαίδευση, αλλά και όραµα. Όραµα των νέων ανθρώπων για κάτι καλύτερο...

Όραµα
«Always aim at the moon, even if you can’t find your target, you will be at least among the stars»
Όραµα (vision) είναι η προσδοκία µιας ποθητής ιδανικής κατάστασης που αναφέρεται στο απώτερο µέλλον. Είναι η πίστη σε ένα καλύτερο αύριο µε περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνική ανέλιξη και καταξίωση. Είναι το πιστεύω σε µία
αλλαγή. Το όραµα είναι αυτό που εµψυχώνει έναν νέο να συνεχίσει, να ελπίσει,
να ονειρευτεί, όποια κι αν είναι τα προβλήµατα και οι αδυναµίες.
Οι νέοι σήµερα οραµατίζονται ένα καλύτερο µέλλον τόσο για τους ίδιους όσο
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και για τις οικογένειές τους -ένα µέλλον στο οποίο τα όνειρά τους γίνονται πραγµατικότητα. Ψάχνουν µια διέξοδο στα σηµερινά τους προβλήµατα, στην ανεργία, στην έλλειψη χρηµάτων και αγαθών, στην αδυναµία κάλυψης αναγκών και
υποχρεώσεων. Ονειρεύονται µια ισχυρή Ευρώπη που θα τους εξασφαλίζει τη
σταθερότητα και την ασφάλεια που αποζητούν για να αναπτύξουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια, ένα παγκόσµιο περιβάλλον που θα υποστηρίζει την ανταλλαγή απόψεων, αντιλήψεων, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Μέσα στο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον που έχει πλέον διαµορφωθεί τα
τελευταία χρόνια και εν µέσω µιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης που αυξάνει την
ανεργία, οι νέοι σήµερα µπορούν µόνο να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο µέσω της
επιχειρηµατικής δράσης. Το «επιχειρείν» είναι η µόνη λύση για έναν νέο που
δεν συµβιβάζεται, διότι µέσα από τις στάχτες ενός συστήµατος που καταρρέει
θα δηµιουργηθεί κάτι καινούργιο. Όταν εξαερωθεί το πλασµατικό χρήµα που
υπάρχει και τροφοδοτεί επιχειρηµατικές ψευδαισθήσεις και ασύδοτες συµπεριφορές, εκείνοι που έχουν το θάρρος να κινηθούν αντίθετα στον πανικό τελικά θα κερδίσουν, αρκεί να αντέξουν µέχρι το τέλος.
Εµείς, δύο νέοι άνθρωποι που υπογράφουν το κείµενο αυτό, έχοντας χάσει
την εµπιστοσύνη µας στο παρωχηµένο, αναξιοκρατικό και υπό κατάρρευση σύστηµα που κυριαρχούσε µέχρι σήµερα, δεν χάσαµε το όραµα. Το όραµα για
ένα καλύτερο µέλλον για εµάς και τα παιδιά µας...

Επίλογος
«When a door is closing another is opening. We are looking so hard and so bitterly the one that is
closed that we don’t see one that has opened»
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εξασφαλίζοντας δηλαδή ένα ασφαλές
µακρο-περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, σύγχρονες υποδοµές, ευέλικτους κρατικούς µηχανισµούς και µία ποιοτικότερη και πληρέστερη εκπαίδευση για τους
νέους, µπορούν να δηµιουργηθούν -ακόµη και µε φόντο αυτό το δυσµενές περιβάλλον της ύφεσης- όλες εκείνες οι προοπτικές για την ενασχόληση των νέων
µε το «επιχειρείν».
Ωστόσο, βελτίωση ή ακόµη και αλλαγή χρειάζονται αρκετοί παράγοντες της
δύσκαµπτης κρατικής µηχανής, ώστε να παρακινηθούν οι νέοι να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις οι οποίες -εφόσον είναι βιώσιµες και υγιείς- θα συµβάλλουν
µε τη σειρά τους στην εξυγίανση της οικονοµίας, δηµιουργώντας πληθώρα θέσεων απασχόλησης και οδηγώντας µε αυτόν τον τρόπο στην πολυπόθητη εξωστρέφεια, ανάπτυξη και σύγκλιση της Ελλάδας µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε.
Οι νέοι είναι το µέλλον. Σε αυτούς βασίζεται η πορεία της χώρας. Στις ικανότητές τους, στη δραστηριοποίησή τους και στην επιχειρηµατικότητά τους. Η
φύση των νέων ταυτίζεται µε την ελπίδα και την αισιοδοξία, ενώ στο βαθµό που
αυτή δεν γίνεται υπερβολική, µπορεί να παρακινήσει τους νέους να ασχοληθούν
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µε την επιχειρηµατικότητα ακόµη και εκτός γεωγραφικών συνόρων, διαγράφοντας ευοίωνες προοπτικές για το µέλλον της χώρας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτηµα 1
Αυτή η φράση ειπώθηκε από τον καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών τον κ. Ι. Λαδόπουλο κατά τη διάρκεια µίας διάλεξης που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο την 1/11/2008 στο πλαίσιο του «Πανοράµατος Επιχειρηµατικότητας & Σταδιοδροµίας».

Παράρτηµα 2
Πρόσφατα ανακοινώθηκε το πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηµατικότητας» ΕΠΑΝ ΙΙ του
ΕΣΠΑ (Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς) για το 2007-2013 το οποίο προορίζεται για την
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας νέων. Ενδεικτικά παρατίθενται κάποια αποσπάσµατα αυτού.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Α) Το ΕΠΑΝ ΙΙ συνολικά
Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας.
Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται σε τρεις Στρατηγικούς Στόχους που είναι οι εξής:
1. Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης.
2. Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και διασφάλιση των φυσικών, θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν.
3. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία.
Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ εξειδικεύονται σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος οι οποίοι είναι οι εξής:
Άξονας 1 ∆ηµιουργία και προώθηση καινοτοµίας υποστηριζόµενη από ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
Άξονας 2 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας
Άξονας 3 Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
Άξονας 4 Ολοκλήρωση ενός βιώσιµου ενεργειακού συστήµατος
Άξονας 5 Τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή του προγράµµατος.

Β) Σκοπός του προγράµµατος «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων»
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Το Πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την
επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ως µόνης διεξόδου για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας.
Συγκεκριµένα, το Πρόγραµµα εντάσσεται:
• Στο Γενικό Στόχο 2 του ΕΠΑΝ ΙΙ «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών
ξένων άµεσων επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς και κλάδους της ελληνικής οικονοµίας».
• Στον Ειδικό Στόχο ΕΣ2.4 «Αναβάθµιση / µετεξέλιξη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που υστερούν
ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές».
• Στην Κατηγορία Πράξης «Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας».
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση -µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων- της ίδρυσης νέων
επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηµατίες (Επιχειρηµατικότητα Νέων) σε όλους σχεδόν τους
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
Ειδικότερος στόχος του προγράµµατος είναι η στροφή της αναπτυσσόµενης στη χώρα επιχειρηµατικότητας από επιχειρηµατικότητα ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας.
Ως επιχειρηµατικότητα ανάγκης ορίζεται η ίδρυση και προσπάθεια ανάπτυξης νέας επιχείρησης, µε
αφορµή το ότι ο νέος επιχειρηµατίας δεν βρήκε καλύτερη λύση για βιοπορισµό. Έχει παρατηρηθεί ότι
η επιχειρηµατικότητα αυτής της µορφής δεν οδηγεί συνήθως σε βιώσιµες επιχειρήσεις.
Ως επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας ορίζεται η ίδρυση και προσπάθεια ανάπτυξης νέας επιχείρησης µε
στόχο την αξιοποίηση πραγµατικής επιχειρηµατικής ευκαιρίας (καινοτοµία, κενά της αγοράς, προοπτικές αύξησης ζήτησης κ.ά.) από επιχειρηµατία µε προσόντα (π.χ. πίστη στην επιτυχία, εµπειρία, γνώση,
δεξιότητες, υψηλό µορφωτικό επίπεδο). Έχει παρατηρηθεί ότι η επιχειρηµατικότητα αυτής της µορφής
οδηγεί συνήθως σε βιώσιµες επιχειρήσεις µε αξιόλογη θετική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη.
Με στόχο την επίτευξη αυτής της αναπτυξιακής στροφής, το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
ενθαρρύνει ιδιαίτερα επιχειρηµατικές προτάσεις µε τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Καινοτοµία. Η Καινοτοµία ορίζεται ως «η χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή και παροχή
νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυµούν». Η Καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται
σε ένα νέο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται, όπως και στη διοικητική δοµή ενός οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε
τους πελάτες ή καταναλωτές).
Η Καινοτοµία που ενθαρρύνεται µε το πρόγραµµα µπορεί να είναι Τεχνολογική (αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασµού διαθέσιµων τεχνολογιών), αλλά και µη Τεχνολογική (εφαρµογή µιας
καινοτόµου ιδέας µη τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σηµαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της προς ίδρυση επιχείρησης. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι για να χαρακτηριστεί µία πρόταση
ως καινοτοµική δεν είναι αναγκαίο να συνδυάζεται αυτή µε ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα.
2. Υψηλή ποιότητα επιχειρηµατικής οµάδας. (Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηµατικό ταλέντο, υψηλό
µορφωτικό επίπεδο, εµπειρία και γνώση του αντικειµένου κ.ά.
3. Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αγορές χαµηλού ανταγωνισµού και θετικών προοπτικών.
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4. Ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών νέων τεχνολογιών ή/και υψηλής προστιθέµενης αξίας.
5. ∆ηµιουργία απασχόλησης.
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 24.000.000 από τα παρακάτω επιχειρησιακά
προγράµµατα:
1. Ποσό 17.032.258€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση
από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις Περιφέρειες της Ελλάδας (CC1 GR161 PO001).
2. Ποσό 2.082.581€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής.
3. Ποσό 600.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου.
4. Ποσό 1.488.387€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Ποσό 774.194€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Μακεδονίας.
6. Ποσό 2.022.581€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας.
Η δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από το ελληνικό δηµόσιο.

Άρθρο 2

….ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΥΤΟΥ
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν Νέοι και Νέες οι οποίοι:
• Γεννήθηκαν από το 1970 µέχρι και το 1991.
• Είναι άνεργοι, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες και δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα
από 1.1.2008 µέχρι και την προδηµοσίευση του προγράµµατος.
Ως έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται η ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος
ατοµικής επιχείρησης ή συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.
∆εν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράµµατος, οι επιτηδευµατίες που δηλώνουν τα εισοδήµατά τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλµατα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήµατα από αγροτικές δραστηριότητες που
φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα.
2. Στο πρόγραµµα εντάσσεται το σύνολο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού. Εξαιρούνται, επίσης, και συνεπώς
είναι µη επιλέξιµες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης
franchising (δικαιόχρησης).
3. Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή που θα πρέπει να είναι ατοµική επιχείρηση ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, ΕΠΕ ή Ανώνυµη ή Συνεταιρισµός), η οποία θα συσταθεί µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση στα εταιρικά σχήµατα είναι να µετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση
της εταιρείας µόνο Νέοι-Νέες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
5. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων/εταίρων.
6. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συµµετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Venture
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Capitals) µε ποσοστό µέχρι 50% του µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου.
7. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση ανά κύκλο
του προγράµµατος. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µία προτάσεις στο Πρόγραµµα,
οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων.

Άρθρο 6
Όρια προϋπολογισµών και ποσοστό χρηµατοδότησης
1. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισµού των προτάσεων σε ευρώ (µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της πρότασης

400.000€ για τις επιχειρήσεις
του τοµέα µεταποίησης

200.000€ για τις επιχειρήσεις
των υπολοίπων τοµέων (συµπεριλαµβανοµένου και του
τοµέα οδικών µεταφορών)

Κατώτατο όριο συνολικού
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της πρότασης

30.000

30.000

Ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης επί του συνολικού
εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης
50% γενικά 60% σε νησιά
κάτω των 5.000 κατοίκων
(απογραφή 2001)
60% σε νησιά κάτω των
5.000 κατοίκων (απογραφή
2001)

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης είναι 60% πρέπει
να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:
Η δηµόσια χρηµατοδότηση ∆ΕΝ θα ξεπερνά το ανώτατο όριο των 200.000€ όπως ορίζεται στον κανονισµό για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis α).
Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000 κατοίκων.
Οι µέτοχοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του νησιού το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνεται µε υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρµόδιας δηµόσιας αρχής).
Κατά την υποβολή του επιχειρηµατικού σχεδίου, τυχόν υπέρβαση του παραπάνω ανώτατου ορίου του
συνολικού προϋπολογισµού γίνεται δεκτή και δεν αποτελεί λόγο µη εξέτασης της πρότασης. Σε καµία
περίπτωση όµως ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω όριο.
2. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δηµόσιας χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται
να καλυφθεί και µε τραπεζικό δανεισµό µέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού του έργου.
3. Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους, εκτός από τις τράπεζες για τη χορήγηση ισόποσου βραχυπρόθεσµου δανείου που
θα αντιστοιχεί σε µέρος ή στο σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του εγκεκριµένου προγράµµατος. Ακόµη, σ’ αυτό σηµείο αξίζει να αναφερθεί και η συνει74
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σφορά άλλων παραγόντων στη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, οι οποίοι µπορούν να βοηθήσουν
τη δράση των νέων στην έναρξη της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Τέτοιες πηγές άντλησης
κεφαλαίων πέρα από τα προσωπικά κεφάλαια -τα οποία σύµφωνα µε τον ελληνικό αντιπρόσωπο
FEIR/IOBE του Global Entrepreneurship Monitor (GEM) στην Ελλάδα αποτελούν το 53% του συνολικού
κεφαλαίου και αντλούνται ως επί το πλείστον από το οικογενειακό περιβάλλον- είναι και ο τραπεζικός
δανεισµός, τα venture capitals (επιχειρηµατικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου), το Ταµείο Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), το Ταµείο Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) καθώς και
τα λεγόµενα δίκτυα µικρών, ατοµικών χρηµατοδοτών (business angels). Όλες οι παραπάνω πηγές προαναφέρθηκαν διότι θα µπορούσαν να βοηθήσουν τους νέους οικονοµικά στο ξεκίνηµά τους. ∆υστυχώς,
όµως, στην περίοδο την οποία διανύουµε οι όροι δανεισµού είναι εξαιρετικά επαχθείς και η γενικότερη
κρίση ρευστότητας κάνει την αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων των µελλοντικών νεοεισερχόµενων στην αγορά επιχειρήσεων ολοένα και πιο αυστηρή. Το κράτος λοιπόν πρέπει να διαδραµατίσει
σπουδαίο ρόλο µέσα από τα πακέτα ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας που ήδη έχουν ανακοινωθεί και
µε τα πακέτα ενίσχυσης ρευστότητας που δίνονται στις τράπεζες να χρηµατοδοτηθούν οι νέες επιχειρήσεις και να µην υπάρξουν εµπόδια εισόδου γι’ αυτές, εφόσον είναι βιώσιµες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Με βάση έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor (GEM), στην Ελλάδα τα αρχικά κεφάλαια που
απαιτούνται για την ίδρυση µίας επιχείρησης είναι διπλάσια από το µέσο όρο του GEM και αγγίζουν
το ύψος των 83.000 ευρώ κατά µέσο όρο, µε περισσότερες από τις µισές νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
να ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ ως απαιτούµενο αρχικό κεφάλαιο.
Επίσης, όταν ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους, στο πλαίσιο της έρευνας του Ευρωβαρόµετρου, να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τα εµπόδια που τίθενται στην έναρξη µίας επιχείρησης, το 76%
επισήµανε την έλλειψη διαθέσιµης χρηµατοδότησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Οργανισµός µε σηµαντική προσφορά στο συγκεκριµένο τοµέα είναι οι θυρίδες νεανικής επιχειρηµατικότητας που έχουν ιδρυθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και συµβάλλουν στην πληροφόρηση, την υποστήριξη, την τεχνική βοήθεια, την εµψύχωση και τη δικτύωση
των νέων για την ενασχόλησή τους µε το «επιχειρείν». Σηµαντικές είναι οι πληροφορίες που αφορούν
τις πηγές χρηµατοδότησης, το ισχύον νοµικό πλαίσιο, τις διαδικασίες ίδρυσης µίας επιχείρησης καθώς
και τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται στους νέους και µέσω πρόσφατων
προγραµµάτων του ΟΑΕ∆. Εξίσου σηµαντικά βήµατα γίνονται στα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστηµίων. Ωστόσο, χρειάζεται αρκετή προσπάθεια από µέρους του κράτους ώστε να γίνουν όλα αυτά
τα µέσα υποστήριξης ευρέως γνωστά και προσιτά στους νέους προκειµένου να µπορούν να υποστηριχθούν ουσιαστικά. Απλά η ύπαρξη κάποιων θεσµών δεν εξασφαλίζει απαραίτητα και τη συνεπακόλουθη υλοποίηση των στόχων αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Είναι αλήθεια πως το κανονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα, όσον αφορά κυρίως το δύσκαµπτο κρατικό
µηχανισµό µε τη γραφειοκρατία και την παθογενή δηµόσια διοίκηση, είναι ελλιπές µε πολλά τρωτά σηµεία. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί πως έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση. Συγ75
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κεκριµένα, σχετικά µε τη σύσταση των επιχειρήσεων, εταιρείες µε µετοχικό κεφάλαιο λιγότερο των
300.000 ευρώ (οι οποίες αποτελούν το 85% των Α.Ε.) µπορούν να καταχωρηθούν εντός µίας ηµέρας,
χωρίς προγενέστερη επικύρωση καταστατικού από τις δηµόσιες αρχές. Επιπλέον, τα στάδια της διαδικασίας ίδρυσης της εταιρείας έχουν µειωθεί και έχει επίσης µειωθεί κατά 25% ο όγκος της απαιτούµενης τεκµηρίωσης. Κατά τη διάρκεια του 2002 απλοποιήθηκαν περίπου 420 διαδικασίες, µισές
από τις οποίες αφορούσαν επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ένα συνεχώς αυξανόµενο φάσµα συναλλαγών
µε το δηµόσιο µπορεί πλέον να ολοκληρωθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο. Σίγουρα η διεκπεραίωση πολλών διαδικασιών µε ηλεκτρονικό τρόπο θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και θα διευκολύνει κατά πολύ
τη δράση των επιχειρήσεων προσελκύοντας νέες στον κλάδο. Άλλωστε, ένας βασικός ανασταλτικός παράγων για την ίδρυση µίας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα είναι η ύπαρξη του ακανθώδους γραφειοκρατικού συστήµατος. Σίγουρα η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού συστήµατος µε διευρυµένες λειτουργίες
θα επίλυε ακόµη περισσότερα προβλήµατα, έτσι ώστε να µην απειλούνται επιχειρήσεις µε πτώχευση
πριν προλάβουν να λειτουργήσουν (εξαιτίας φυσικά των χρονοβόρων διαδικασιών).
Όσον αφορά το νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, θα έπρεπε να γίνουν σηµαντικά βήµατα στην εξασφάλιση όσο το δυνατόν χαµηλότερων φορολογικών συντελεστών και ενός νοµικού πλαισίου το οποίο
θα καθιστούσε τις µεταβιβάσεις των επιχειρήσεων πιο προσιτές οικονοµικά, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι οικογενειακές. Τέλος, πρέπει να τονιστεί πως µόλις τα
τελευταία χρόνια καθιερώθηκε σχετική νοµοθεσία στην Ελλάδα περί πτωχεύσεων (bankruptcy law) η
οποία είναι πολύ σηµαντική, καθώς ο φόβος της αποτυχίας αποτελεί έναν βασικό ανασταλτικό παράγοντα στην ενασχόληση των νέων µε την επιχειρηµατικότητα. Η νοµοθεσία αυτή κινείται στο πλαίσιο
της Λευκής Βίβλου της Ε.Ε. που στόχο έχει να προστατεύονται οι πιστωτές και παράλληλα να δίνεται
δεύτερη ευκαιρία σε σωστούς και έντιµους επιχειρηµατίες.
Αναµφισβήτητα η ύπαρξη όλων των απαραίτητων κρατικών προϋποθέσεων και η βελτίωση πολλών
παραµέτρων όπου αυτό εµπλέκεται θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην οικονοµική ανάπτυξη και εντέλει στην πολυπόθητη σύγκλιση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Η συνάρτηση αυτή χρησιµοποιείται, αυτούσια ή και µε διαφοροποιήσεις, σε πολλές επιστήµες για την
ερµηνεία σχέσεων µεταξύ διαφορετικών παραγόντων. Παραδείγµατος χάριν χρησιµοποιείται στην επιστήµη της Βιολογίας και της Χηµείας για την ερµηνεία της σχέσης µεταξύ ταχύτητας αντιδράσεων και
συγκέντρωσης υποστρώµατος (Michaelis - Menden).
Θα πρέπει να επισηµανθεί πως η σταθερά Κ είναι χαρακτηριστική του εκπαιδευόµενου και εξαρτάται
µόνον από το χαρακτήρα και τις ικανότητές του. (Εργατικότητα, αφοσίωση, προδραστικότητα, πάθος
και αυτοπεποίθηση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο πως σηµαντικά βήµατα µπορεί να έχουν γίνει στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όµως στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια δεν υπάρχουν αντίστοιχα
προγράµµατα-µαθήµατα ενδοσχολικά ή και εξωσχολικά ακόµη τα οποία να καλλιεργούν την επιχειρηµατική συνείδηση των νέων, να δρουν προτρεπτικά στην ενασχόληση µε την επιχειρηµατικότητα,
να εξάπτουν τη φαντασία των νέων και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους.
Από προσωπική εµπειρία µπορεί να ειπωθεί πως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατευθύνσεις και µα76
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θήµατα σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα θίγονται µόνο σε τµήµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε διοικητικές και οικονοµικές επιστήµες. Αντίστοιχα µαθήµατα επιχειρηµατικότητας σε σχολές όπως οι πολυτεχνικές, οι θετικές, οι ιατρικές και άλλες επιστήµες δεν υπάρχουν καν ούτε ως µαθήµατα επιλογής.
Η επιχειρηµατικότητα είναι ένα κοµµάτι της κοινωνίας το οποίο αφορά όλους τους νέους ανεξαρτήτως
κατεύθυνσης. Ο οιοσδήποτε νέος µπορεί να κληθεί µελλοντικά να αντιµετωπίσει επιχειρηµατικές καταστάσεις και θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη της καθιέρωσης του µαθήµατος της επιχειρηµατικότητας σε όλους τους επιστηµονικούς κλάδους και τις
βαθµίδες εκπαίδευσης. Ακόµη, η ύπαρξη ερευνητικών κέντρων και των κατάλληλων υποδοµών όπως
αυτές λειτουργούν σε αντίστοιχες χώρες του εξωτερικού θα προδιέθετε τους νέους για την ενασχόλησή
τους µε την επιχειρηµατικότητα και παράλληλα θα συνέβαλλε στη µείωση του φαινοµένου της εκροής
ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό. Επίσης, η ιδέα ανάπτυξης µίας «θερµοκοιτίδας» στο γραφείο
διασύνδεσης των πανεπιστηµίων θα βοηθούσε αρκετά.
Αναµφισβήτητα βέβαια πρέπει να επισηµανθεί πως πολύ καλή δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση
γίνεται από τα γραφεία διασύνδεσης όπως είναι αυτό του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου και του Οικονοµικού Πανεπιστηµίων Αθηνών. Ωστόσο, πρέπει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί ακόµη η πληροφόρηση, η κατάρτιση και γενικότερα η ενίσχυση των νέων που θέλουν να «επιχειρήσουν», να «κάνουν
δική τους δουλειά», να «αυτοαπασχοληθούν».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
Είναι σηµαντικό σε αυτό το σηµείο να παρατεθούν τµήµατα της τελικής έκθεσης του GEM-IOBE για τη µέτρηση
της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης:

6.1. Ποσοστό δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
Ο συγκεκριµένος δείκτης προκύπτει ως το ποσοστό των νέων επιχειρήσεων προς το σύνολο των υφιστάµενων επιχειρήσεων της χώρας. Το ποσοστό δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων εκφράζει την ένταση της επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα και κατά κανόνα αντανακλά τις προσδοκίες σχετικά µε νέες
παραγωγικές διαδικασίες και ανταγωνιστικούς κλάδους, την εσωτερική πολιτική ανταγωνισµού και βεβαίως τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία συνολικά, αλλά και στον επιχειρηµατικό τοµέα, σε
εθνικό και κλαδικό επίπεδο. Ιδανικά, η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων δύναται να οδηγήσει στην ενίσχυση του ανταγωνισµού, στην ανάπτυξη της καινοτοµίας προϊόντων και διεργασιών και σε δεύτερο
επίπεδο στη βελτίωση των καταναλωτικών τιµών, στην ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων, στη δηµιουργία απασχόλησης και στην περιφερειακή σύγκλιση σε εθνικό επίπεδο. Σηµαντικό, βέβαια, είναι
εκτός από το αριθµητικό επίπεδο του πληθυσµού των νέων επιχειρήσεων, να διερευνηθεί η ποιότητα
αυτών, η οποία µπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθούν οι ακόλουθοι:
Τα κίνητρα δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ερµηνευτική διάκριση µεταξύ επιχειρηµατικότητας ανάγκης και επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας. Στην πρώτη περίπτωση, οι νέες
επιχειρηµατικές προσπάθειες αφορούν κατά κανόνα µορφές αυταπασχόλησης µε χαµηλό δυναµικό
ανάπτυξης και ενδεχοµένως µε αρνητική προοπτική επιβίωσης, αλλά και περιορισµένης θετικής επίδρασης στην εθνική ανταγωνιστικότητα. Αντίθετα, οι επιχειρηµατικές προσπάθειες οι οποίες βασίζονται στην αναγνώριση και εκµετάλλευση µιας ευκαιρίας σε συγκεκριµένη αγορά έχουν πολύ
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µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και πιο σηµαντικής επίδρασης στην εθνική ανταγωνιστικότητα.
H κλαδική κατανοµή των νέων επιχειρηµατικών κινήσεων. Έχει διαπιστωθεί ότι χαρακτηριστικός
παράγοντας καθορισµού των επιχειρηµατικών επιλογών των ατόµων είναι η προϋπάρχουσα εργασιακή εµπειρία και γνώση. Το φαινόµενο χαρακτηρίζεται ως «κλαδική αδράνεια» και συνδέεται µε
την τάση των ατόµων να δηµιουργούν νέες επιχειρήσεις στον κλάδο προηγούµενης απασχόλησής
τους. Θεωρείται δηλαδή ότι τα άτοµα µπορούν ευκολότερα να διακρίνουν µια επιχειρηµατική ευκαιρία στον κλάδο απασχόλησής τους και κεφαλαιοποιώντας την προηγούµενη εµπειρία τους να προσπαθήσουν να την εκµεταλλευτούν. Ο ελλοχεύων κίνδυνος της τάσης αυτής είναι όµως ότι µπορεί -σε
συνδυασµό µε άλλους παράγοντες- να οδηγήσει στη δηµιουργία επιχειρηµατικότητας σε κλάδους φθίνουσας παραγωγικότητας και άρα όχι βέλτιστων επιχειρηµατικών αποδόσεων, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι πιθανότητες αποτυχίας των νέων επιχειρήσεων.
Το µέγεθος των νέων επιχειρήσεων. Οι µικρές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη πίεση επιβίωσης στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, αν και σίγουρα διαθέτουν προοπτικές ευνοϊκότερων ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν κατά κανόνα το µεγαλύτερο
ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων µιας χώρας. Η διαχρονική σταθερότητα της τάσης αυτής δεν
εξηγεί σαφώς την ποιότητα του επιχειρηµατικού δυναµικού µιας χώρας, αφού πρέπει να ληφθεί υπόψη
η δραστηριότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε κάθε χρονική στιγµή.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο της Ε.Ε.

Σύµφωνα µε στοιχεία του 1999, η Ελλάδα παρουσιάζει ποσοστό δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων της
τάξης του 11% και καταλαµβάνει υψηλή θέση σε σύγκριση µε τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., (υπολείπεται µόνο από την Ουγγαρία και την Ιρλανδία). Παράλληλα, το ποσοστό δηµιουργίας επιχειρήσεων
στην Ελλάδα είναι σηµαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (µ.ο.). Βέβαια, ο συγκεκριµένος δείκτης δεν συνδέεται µε την αντίστοιχη ποιότητα των νέων επιχειρήσεων, συνεπώς η υψηλότερη
τιµή δεν σηµαίνει αντίστοιχα επιτυχηµένη εθνική πολιτική ή περισσότερο ανταγωνιστικό εθνικό οικονοµικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό ερµηνεύει άλλωστε και τη χαµηλή τιµή του δείκτη σε χώρες µε
επιχειρηµατική παράδοση, όπως π.χ. η Ιταλία και η Φιλανδία.
∆ιάγραµµα 6.1: Νέες επιχειρήσεις ως ποσοστό του συνόλου των υφιστάµενων επιχειρήσεων (έτος 1999)
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2003), “Benchmarking Enterprise Policy: Results from the
2003 Scoreboard”, Κείµενο εργασίας, SEC 1278, Νοέµβριος 2003
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6.2. Καθαρή µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
Η καθαρή µεταβολή του πληθυσµού των επιχειρήσεων (ως ποσοστό) υπολογίζεται ως η διαφορά του
ποσοστού εισόδου (δηµιουργία νέων επιχειρήσεων) και του ποσοστού εξόδου (αποχώρηση, διακοπή
λειτουργίας ενεργών επιχειρήσεων). Η θετική τιµή του δείκτη αυτού υποδηλώνει ότι το σύνολο των
νέων επιχειρήσεων είναι ποσοστιαία µεγαλύτερο από το σύνολο των αποχωρούντων επιχειρήσεων. Μια
τέτοια εξέλιξη αντικατοπτρίζει καταρχήν ένα ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον. Ωστόσο, για την ασφαλή
ερµηνεία του δείκτη είναι απαραίτητη µία ενδελεχής ανάλυση σχετικά µε την επίδραση της καθαρής
αύξησης του πληθυσµού των επιχειρήσεων στο ισοζύγιο της απασχόλησης, το µέγεθος των χρησιµοποιούµενων κεφαλαίων, τη χρήση τεχνολογίας, καθώς και την αντίστοιχη κλαδική κατανοµή των δύο
οµάδων επιχειρήσεων.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο της Ε.Ε.
Η Ελλάδα παρουσιάζει καθαρή µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων σε ποσοστό 3,2%. Η τιµή
αυτή µπορεί να υποδηλώνει µια τάση για ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και ένα θετικό οικονοµικό
κλίµα για τη χώρα.
Η Ελλάδα υπολείπεται και πάλι από την Ουγγαρία και την Ιρλανδία, ενώ παρουσιάζει υψηλότερη τιµή
του δείκτη σε σχέση µε παραδοσιακά βιοµηχανικές χώρες (Ιταλία και Φιλανδία), αλλά και σε σχέση
µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Μάλιστα, τα δύο προαναφερθέντα κράτη παρουσιάζουν καθαρή µείωση
του πληθυσµού των επιχειρήσεων. Η µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων δεν είναι απαραίτητα αρνητική εξέλιξη, αφού ενδεχοµένως να αποτελεί αποτέλεσµα αναδιάρθρωσης και συγκέντρωσης των
αγορών, µε θετικά µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα στην εθνική ανταγωνιστικότητα.
Παροµοίως, η καθαρή αύξηση των επιχειρήσεων µπορεί µεν να υποδηλώνει ένα θετικό οικονοµικό
κλίµα, αλλά για να επιβεβαιωθεί η θετική της συµβολή στην εθνική ανταγωνιστικότητα χρειάζεται ανάλυση επιπλέον δεικτών.
∆ιάγραµµα 6.2: Καθαρή ποσοστιαία (%) µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων (έτος 1999)
Ιταλία

-0.2

Φιλανδία -0.4
0,6

Ε.Ε 15
Ολλανδία

0,8

Πορτογαλία

1,7

Ισπανία

2,3

Ελλάδα

3,2

Ιρλανδία

6
9,1

Ουγγαρία
-2

0

2

4

6

8

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2003), “Benchmarking Enterprise Policy: Results from the 2003 Scoreboard”, Κείµενο εργασίας, SEC 1278, Νοέµβριος 2003
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6.3. Κινητικότητα των επιχειρήσεων (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
Ο συγκεκριµένος δείκτης υπολογίζεται ως το άθροισµα του ποσοστού εισόδου (δηµιουργία νέων επιχειρήσεων) και του ποσοστού εξόδου (αποχώρηση, διακοπή λειτουργίας ενεργών επιχειρήσεων). Η
τιµή του δείκτη εκφράζει το επίπεδο του επιχειρηµατικού δυναµισµού, την ευελιξία των αγορών και
γενικότερα τη σταθερότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος. Βέβαια, για τη σωστή ερµηνεία του δείκτη, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η σύγκριση των ποσοστών εισόδου και εξόδου, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δύο οµάδων επιχειρήσεων, αλλά και στοιχεία της ευρύτερης οικονοµικής συγκυρίας. Σε
γενικές γραµµές, η επίδοση στο συγκεκριµένο δείκτη συνδέεται µε τη δυνατότητα νέων επιχειρήσεων
να ανταγωνιστούν τις ήδη υπάρχουσες και τη σύγκριση, όσον αφορά τα εµπόδια εισόδου/εξόδου, των
επιµέρους αγορών.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο της Ε. Ε.

Η Ελλάδα εµφανίζει έναν αρκετά υψηλό δείκτη κινητικότητας της τάξης του 18.8%, στοιχείο που φανερώνει ισχυρή τάση επιχειρηµατικού δυναµισµού. Η Ελλάδα υπολείπεται µόνο από την Ουγγαρία
και την Ιρλανδία, ενώ βρίσκεται στο 114% του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Ο συγκεκριµένος δείκτης για
τη Ελλάδα µπορεί να ερµηνευθεί και στο πλαίσιο των οικονοµικών συνθηκών του 1999, ενώ είναι σίγουρα αναγκαία µια διαχρονική σύγκριση για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων σχετικά µε την
τάση δυναµισµού σε εθνικό επίπεδο.
∆ιάγραµµα 6.3: Κινητικότητα επιχειρήσεων: Άθροισµα ποσοστού δηµιουργίας και αποχώρησης επιχειρήσεων (έτος 1999)
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2003), “Benchmarking Enterprise Policy: Results from the 2003 Scoreboard”,
Κείµενο εργασίας, SEC 1278, Νοέµβριος 2003

6.4. ∆είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας
Σηµαντικότητα του δείκτη
Ο δείκτης αυτός µετρά τον αριθµό ατόµων (18-64 ετών) ανά 100, που συµµετέχει σε µια αναπτυσσόµενη επιχείρηση ή νέα επιχείρηση ή και στις δύο µορφές επιχείρησης (εάν ένα άτοµο συµµετέχει
και στις δύο µορφές υπολογίζεται ως ένας/µία ενεργός επιχειρηµατίας). Ο δείκτης εκφράζει το µέγεθος και την ένταση της επιχειρηµατικότητας, ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν συσχετίζεται άµεσα
80
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µε το επίπεδο ανάπτυξης και το οικονοµικό κλίµα µίας χώρας. Μια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την
εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας και την ορθή αξιολόγηση των αντίστοιχων εθνικών πολιτικών προκύπτει από την παράλληλη εξέταση επιπλέον δεικτών, µε πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα της
επιχειρηµατικότητας, την κλαδική κατανοµή των νέων επιχειρήσεων, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των
επιχειρηµατιών και άλλα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο
των χωρών GEM

Η Ελλάδα παρουσιάζει µία τιµή στο δείκτη συνολικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας της τάξης του
7%, περίπου στο ίδιο επίπεδο µε χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ελβετία, το Βέλγιο
και η Φιλανδία, ενώ υστερεί µόνο από την Ιρλανδία και την Ισλανδία. Υπολείπεται όµως από τον αντίστοιχο µ.ο. (9%) του συνόλου των χωρών που συµµετέχουν στο ερευνητικό πρόγραµµα GEM. Τους
υψηλότερους δείκτες παρουσιάζουν αναπτυσσόµενες χώρες µε ασταθείς οικονοµίες και σηµαντικά
µακροοικονοµικά προβλήµατα, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει κατ’ ανάγκη άµεση συσχέτιση του συγκεκριµένου δείκτη µε το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας και το οικονοµικό της κλίµα.

6.5. ∆είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικότητας Ανάγκης (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
Ο συγκεκριµένος δείκτης εκτιµά τον αριθµό ατόµων (18-64 ετών) ανά 100, που συµµετέχει σε αναπτυσσόµενη επιχείρηση ή νέα επιχείρηση ή και στις δύο µορφές επιχείρησης (εάν ένα άτοµο συµµετέχει και στις δύο µορφές υπολογίζεται ως ένας/µία ενεργός επιχειρηµατίας), αναφέροντας ως
επιχειρηµατικό κίνητρο την ανάγκη απασχόλησης. Ο δείκτης αποδίδει ένα σηµαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της επιχειρηµατικότητας: Υψηλά επίπεδα της επιχειρηµατικότητας ανάγκης, η οποία κατά κανόνα εκφράζεται µε τη µορφή αυτοπασχόλησης ή προσωπικών εταιρειών, υποδηλώνει ότι η πλειονότητα
των νέων επιχειρηµατικών κινήσεων δεν βασίζεται στην αναγνώριση και εκµετάλλευση ουσιαστικών επιχειρηµατικών ευκαιριών, δηλαδή στη δηµιουργία επιχειρήσεων µε προοπτική υψηλών αποδόσεων.
Οι επιχειρηµατίες ανάγκης ουσιαστικά οδηγούνται στην αυτοπασχόληση για να εξασφαλίσουν την οικονοµική τους επιβίωση. ∆ιαπιστώνεται, επίσης, ότι οι νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες ανάγκης
χαρακτηρίζονται από περιορισµένες πιθανότητες µακρόχρονης επιβίωσης, προσφοράς νέων θέσεων
εργασίας, ενώ συγκεντρώνονται σε παραδοσιακούς κλάδους µε πιο περιορισµένες επιχειρηµατικές
ευκαιρίες. Κατά συνέπεια, η επιχειρηµατικότητα ανάγκης εµφανίζει λιγότερες πιθανότητες για θετική
επίδραση στην εθνική ανταγωνιστικότητα.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο
των χωρών GEM

Η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό δείκτη επιχειρηµατικότητας ανάγκης, του επιπέδου του 5%,
περίπου στα επίπεδα του µ.ο. των χωρών GEM. Συγκριτικά υπολείπεται µόνο από χώρες µε αναπτυσσόµενες οικονοµίες και σηµαντικά µακροοικονοµικά προβλήµατα, όπως η Ουγκάντα, η Βενεζουέλα και η Αργεντινή. Ταυτόχρονα, η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζει
ιδιαίτερα χαµηλό δείκτη επιχειρηµατικότητας ανάγκης.
Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν ένα πρώτο αρνητικό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα η οποία, όπως προκύπτει από προηγούµενους δείκτες, από τη µία µεριά παρουσιάζει υψηλό δυναµισµό και από την άλλη χαρακτηριστικά χαµηλής ποιότητας. Εποµένως, αν και οι
Έλληνες δείχνουν ιδιαίτερα υψηλή κλίση προς την αυταπασχόληση (Ε.Ε., Flash Euro barometer no
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134), δεν φαίνεται να µπορούν να εκµεταλλευτούν αντίστοιχες επιχειρηµατικές ευκαιρίες ή ακόµη και
να µην εµφανίζονται τέτοιες, λόγω προβληµάτων λειτουργίας των ελληνικών αγορών.

6.6. ∆είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας Ευκαιρίας (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
Ο συγκεκριµένος δείκτης εκτιµά τον αριθµό ατόµων (18-64 ετών) ανά 100, που συµµετέχει σε αναπτυσσόµενη επιχείρηση ή νέα επιχείρηση ή και στις δύο µορφές επιχείρησης (εάν ένα άτοµο συµµετέχει και στις δύο µορφές υπολογίζεται ως ένας/µία ενεργός επιχειρηµατίας), αναφέροντας ως
επιχειρηµατικό κίνητρο την επιχειρηµατική ευκαιρία. Υψηλή τιµή του δείκτη αυτού υποδηλώνει υψηλή
ποιότητα και θετικές προοπτικές ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων, αλλά και ευνοϊκές οικονοµικές
συνθήκες στις εγχώριες αγορές. Γενικά, η επιχειρηµατικότητα αυτού του τύπου µπορεί να ωφελήσει
σε µεγάλο βαθµό την εθνική οικονοµία, καθώς η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας κατά κανόνα οδηγεί
σε επιχειρήσεις υψηλών δυνατοτήτων µε σηµαντικές πιθανότητες επιβίωσης. Άλλωστε, το κίνητρο των
συγκεκριµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είναι η αναγνώριση και εκµετάλλευση κάποιων ευκαιριών που φαίνεται να έχουν υψηλές δυνατότητες απόδοσης.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο
των χωρών GEM

Σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα του δείκτη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ανάγκης, η Ελλάδα παρουσιάζει σχετικά χαµηλή τιµή στο δείκτη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της τάξεως του
5%, όταν ο µ.ο. των χωρών GEM αγγίζει το 7,5%. Η Ελλάδα εµφανίζει υψηλότερη τιµή στο δείκτη
αυτόν σε σύγκριση µε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερµανία και το Βέλγιο, ενώ υπολείπεται από χώρες όπως η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Φιλανδία και η Ιρλανδία. Γενικά
προκύπτει ότι η περιορισµένη επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας είναι ένα πρόβληµα για τις χώρες της
Ε.Ε. ενώ, αντίθετα, αναδεικνύεται σε ισχυρό σηµείο για τις ΗΠΑ, οι οποίες παρουσιάζουν αντίστοιχα
υψηλότατο ποσοστό επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δηµόσια πολιτική επεµβαίνει µε πρωτοβουλίες σχετικές µε την ορθή λειτουργία του ανταγωνισµού, την απλοποίηση του νοµικού και θεσµικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέµατα
επιχειρηµατικότητας.

6.7. ∆είκτης Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας Υψηλών ∆υνατοτήτων (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
O δείκτης αυτός είναι ένα σύνθετος δείκτης που επιχειρεί να µετρήσει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες ικανοποιούν κάποιες προϋποθέσεις και συγκεκριµένα: (α) δηµιουργούν νέες αγορές, (β) έχουν δυνατότητες εξαγωγών (εξαγωγικός προσανατολισµός) και (γ) δηµιουργούν νέα
απασχόληση. Η επίδοση στο συγκεκριµένο δείκτη είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την εκτίµηση της ποιότητας των νέων επιχειρηµατικών κινήσεων. Ουσιαστικά η επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων
αφορά νέες επιχειρήσεις µε ανταγωνιστικό προφίλ και θετικές προοπτικές µακροπρόθεσµης επιβίωσης. Κατά κανόνα, οι νέες επιχειρήσεις υψηλών δυνατοτήτων χαρακτηρίζονται και από τη χρήση ή εισαγωγή νέων τεχνολογιών, φαινόµενο που ενισχύει την προοπτική αύξησης της καινοτοµικότητας
µιας χώρας, µε όλες τις συνεπαγόµενες θετικές επιδράσεις. Κατά συνέπεια, η επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων συµβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και στην
ποιοτική αναβάθµιση των επιχειρήσεων. Το φαινόµενο αυτό δύναται να έχει σηµαντική θετική επί82

63 OS 204:Layout 1

5/16/09

12:09 AM

Page 83

δραση σε πολλαπλούς παράγοντες εθνικής ανάπτυξης, όπως στην προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων, στην ενίσχυση του ανταγωνισµού στις υπάρχουσες αγορές, στη δηµιουργία νέων αγορών και
άρα νέων πηγών ανάπτυξης και βέβαια στην ενίσχυση της προσφοράς απασχόλησης και της εξαγωγικής ικανότητας της χώρας συνολικά.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο
των χωρών GEM

Συγκριτικά µε τις χώρες GEM η Ελλάδα προσεγγίζει τον αντίστοιχο µέσο όρο. Βέβαια, στην Ελλάδα το
ποσοστό της επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων σε σχέση µε την επιχειρηµατικότητα των µη
υψηλών δυνατοτήτων είναι ιδιαίτερα χαµηλό, γεγονός το οποίο εκφράζει ένα δοµικό πρόβληµα που
αφορά τη λειτουργία του ελληνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος: Η επιχειρηµατικότητα στη χώρα
είναι χαµηλότερης ποιότητας, µε αποτέλεσµα την περιορισµένη ουσιαστική συµβολή της στην εθνική
ανάπτυξη.
Τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων εµφανίζονται σε αναπτυσσόµενες
χώρες (Ουγκάντα, Βενεζουέλα και Αργεντινή), γεγονός το οποίο µάλλον οφείλεται στο χαµηλό σηµείο
«εκκίνησης» των συγκεκριµένων οικονοµιών. Οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν χαµηλότερο ποσοστό επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων συγκριτικά µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, φαινόµενο το
οποίο ερµηνεύει ως ένα βαθµό και τη διαφορά ανταγωνιστικότητας µεταξύ των δύο οικονοµιών.

6.8. ∆είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικότητας ανά φύλο (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
Με αυτόν το δείκτη επιχειρείται η αποτύπωση ενός σηµαντικού χαρακτηριστικού του προφίλ του επιχειρηµατία που σχετίζεται µε το αντίστοιχο φύλο. Εκτιµάται ως ο αριθµός ανδρών/γυναικών (18-64
ετών) ανά 100 που συµµετέχει σε µια αναπτυσσόµενη επιχείρηση ή νέα επιχείρηση ή και στις δύο
προαναφερθείσες µορφές επιχείρησης (αν ένα άτοµο συµµετέχει και στις δύο µορφές υπολογίζεται
ως ένας/µία ενεργός επιχειρηµατίας). Η τιµή του δείκτη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µιας και αποδίδει
τη συµµετοχή των γυναικών στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και άρα ευρύτερα τη διείσδυσή τους
στην αγορά εργασίας και µε αυτόν τον τρόπο.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο
των χωρών GEM

Ο λόγος των ποσοστών επιχειρηµατικότητας ανδρών/γυναικών στην Ελλάδα τοποθετείται στη µέση της
κλίµακας, Βέβαια, στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των χωρών GEM, επικρατεί η
ανδρική επιχειρηµατικότητα. Το ποσοστό ανδρών νέων επιχειρηµατιών στην Ελλάδα αγγίζει το 10%,
όταν ο µ.ο. των χωρών οι οποίες συµµετέχουν στο πρόγραµµα GEM βρίσκεται περίπου στο 11,5%. Αντίστοιχα, το ποσοστό της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αγγίζει το 5%, όταν ο αντίστοιχος µ.ο. των
χωρών GEM βρίσκεται περίπου στο 7,5%. Συνεπώς προκύπτει, έστω και οριακά, µια υστέρηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, φαινόµενο το οποίο εν µέρει εξηγείται από την επικρατούσα
κουλτούρα και τα πρότυπα στην ελληνική κοινωνία.

6.9. ∆είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας σε συνδυασµό
µε την επέκταση της αγοράς (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
Ο δείκτης υπολογίζεται ως ο αριθµός ατόµων (18-64 ετών) ανά 100, των οποίων η επιχειρηµατική
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δραστηριότητα έχει έναν βαθµό επιρροής που κυµαίνεται από 1 έως 4 (4 µέγιστος βαθµός επιρροής),
όσον αφορά την επέκταση ή τη διεύρυνση της αντίστοιχης αγοράς. Ο δείκτης εκφράζει έτσι το δυναµισµό των νέων επιχειρηµατικών κινήσεων. Ουσιαστικά µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων, αφού µια επιχειρηµατική δραστηριότητα µε
υψηλή επίδραση στην επέκταση της αγοράς συνδέεται µε αυτού του τύπου την επιχειρηµατικότητα. Η
αύξηση των επιχειρηµατικών κινήσεων µε δυνατότητες ευρείας επέκτασης της αγοράς αποτελεί ευνοϊκό
παράγοντα για την προοπτική των νέων επιχειρήσεων όσον αφορά τη µελλοντική ανταγωνιστική θέση
και κερδοφόρα πορεία τους.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο
των χωρών GEM

Σχεδόν το σύνολο των νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζει
ελάχιστα ή οριακά την αντίστοιχη αγορά δραστηριοποίησης. Το φαινόµενο αυτό συµβαδίζει µε τη
σχετικά χαµηλή επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων, αλλά και την επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας
στην Ελλάδα. Βέβαια, η ίδια τάση εµφανίζεται και στις περισσότερες χώρες GEM, όπου το µεγαλύτερο
ποσοστό των νέων επιχειρηµατικών κινήσεων εµφανίζει αντίστοιχη συµπεριφορά. Ενδεικτικά, στις
αναπτυσσόµενες χώρες (Ουγκάντα, Αργεντινή, Βενεζουέλα) προκύπτει ένα υψηλότατο ποσοστό επιχειρηµατικότητας µε µηδενική επίδραση, όσον αφορά την επέκταση των αγορών, γεγονός που πιστοποιεί την εµφάνιση επιχειρηµατικών κινήσεων χαµηλής ποιότητας στις εν λόγω χώρες.

6.10. ∆είκτης Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία απασχόλησης (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
Ο συγκεκριµένος δείκτης εκτιµά τον αριθµό ατόµων (18-64 ετών) ανά 100, που συµµετέχει σε αναπτυσσόµενη επιχείρηση ή νέα επιχείρηση ή και στις δύο µορφές επιχείρησης (αν ένα άτοµο συµµετέχει και στις δύο µορφές υπολογίζεται ως ένας ενεργός επιχειρηµατίας), αναφέροντας την άµεση
δηµιουργία θέσεων εργασίας ή την πρόβλεψη για δηµιουργία θέσεων εργασίας σε ορίζοντα πέντε
ετών µετά την ίδρυση της επιχείρησης (employer firms ή επιχειρήσεις εργοδότη).
Ο δείκτης αυτός εκτιµά ένα ακόµη χαρακτηριστικό της επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων. Η
προσδοκώµενη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης από τις νέες επιχειρήσεις αποτελεί ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό στοιχείο σχετικά µε τη συµβολή τους στην εθνική ανταγωνιστικότητα. Άλλωστε, όσον αφορά
την Ε.Ε., ο κύριος στόχος της «πλήρους απασχόλησης» δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη διαρκή και
σηµαντική συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η ενίσχυση της προσφοράς βιώσιµων θέσεων εργασίας, µέσω νέων επιχειρηµατικών κινήσεων, έχει ευεργετικά αποτελέσµατα
για την πορεία της εθνικής οικονοµίας, κυρίως µέσω των θετικών προοπτικών ενίσχυσης της κατανάλωσης.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο
των χωρών GEM

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των νέων επιχειρηµατικών κινήσεων που δεν δηµιουργούν αντίστοιχες νέες
θέσεις εργασίας είναι υψηλό συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες GEM. Στις περισσότερες χώρες, η
πλειονότητα των νέων επιχειρηµατικών κινήσεων δύναται να δηµιουργήσει 1-19 θέσεις εργασίας, ενώ
ένα πολύ µικρό ποσοστό µπορεί να δηµιουργήσει άνω των 19 θέσεων εργασίας. Στην τελευταία αυτή
κατηγορία η Ελλάδα εµφανίζει πολύ χαµηλή επίδοση, φαινόµενο το οποίο υποδηλώνει ένα διαρθρωτικό πρόβληµα της επιχειρηµατικότητας στη χώρα: Την περιορισµένη συµβολή στη δηµιουργία θέ84
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σεων εργασίας, λόγω κυρίως των περιορισµένων νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων υψηλών δυνατοτήτων.

6.11. ∆είκτες Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
Ο δείκτης υπολογίζεται ως ο αριθµός ατόµων (18-64 ετών) ανά 100, των οποίων η επιχειρηµατική
δραστηριότητα κατανέµεται σε διάφορους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη συµµετοχή κάθε τοµέα παραγωγής στη συνολική επιχειρηµατικότητα και ουσιαστικά φανερώνει την κατανοµή της επιχειρηµατικότητας στους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Η εξέταση του
συγκεκριµένου δείκτη, σε συνδυασµό µε επιπλέον δείκτες σχετικά µε την κλαδική διάρθρωση της οικονοµίας και την πορεία των επιµέρους τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας, µπορεί να προσφέρει
ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα της επιχειρηµατικότητας. Για παράδειγµα, η ίδρυση
νέων επιχειρήσεων σε τοµείς µε πραγµατικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης, υποδηλώνει µια πιθανή ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας, άρα και κατ’ επέκταση της ποιότητας της επιχειρηµατικότητας, µε συνεπαγόµενες θετικές επιδράσεις στην εθνική ανταγωνιστικότητα.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο
των χωρών GEM

Η Ελλάδα εµφανίζει µηδενική νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα και ελάχιστη
στον τοµέα υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Στους δύο αυτούς τοµείς η Ελλάδα βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο τόσο σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες GEM όσο και µε τις ευρωπαϊκές χώρες του δείγµατος ανάλυσης. Επιπροσθέτως, ένα αξιόλογο ποσοστό των νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
εντοπίζεται στο µεταποιητικό τοµέα, γεγονός θετικό σε πρώτη ανάγνωση. Το µεγαλύτερο ωστόσο ποσοστό νέων επιχειρηµατικών κινήσεων εµφανίζεται στον τοµέα υπηρεσιών και προϊόντων προς καταναλωτές (π.χ. λιανικό εµπόριο), όπου άλλωστε εντοπίζεται και η ισχυρότερη τάση δηµιουργίας των
νέων επιχειρήσεων στο σύνολο των χωρών GEM.

6.12. ∆είκτης Εταιρικής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας (%)
Σηµαντικότητα του δείκτη
Ο συγκεκριµένος δείκτης είναι σύνθετος και επιχειρεί να αποτυπώσει τη νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα που πραγµατοποιείται από επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. Ο δείκτης αυτός εκφράζει το
δυναµισµό και την τάση επέκτασης των υφισταµένων επιχειρήσεων µιας χώρας. Σε συνδυασµό µε την
εξέταση επιµέρους στοιχείων σχετικά µε την ποιότητα της εταιρικής επιχειρηµατικότητας, ο συγκεκριµένος δείκτης αποτυπώνει την προοπτική ανάπτυξης των επιχειρήσεων µιας χώρας, αλλά και τις
στρατηγικές επιλογές τους, όπως για παράδειγµα την τάση για ενίσχυση στρατηγικών ανάπτυξης κυρίως µέσω εισόδου σε νέες αγορές µε τη συµµετοχή στη δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Κατά κανόνα, η εταιρική επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετίζεται µε επιχειρηµατικότητα
υψηλών δυνατοτήτων, η οποία έχει και την ουσιαστικότερη συµβολή στην εθνική ανταγωνιστικότητα,
όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Συγκριτική αξιολόγηση της θέσης της χώρας σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και το µέσο όρο
των χωρών GEM
Η Ελλάδα, συγκριτικά µε τις χώρες GEM, παρουσιάζει χαµηλό ποσοστό εταιρικής επιχειρηµατικότη85
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τας, ενώ υπολείπεται επίσης από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η χαµηλή τιµή του δείκτη για
την Ελλάδα αναδεικνύει -σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες χαµηλές τιµές των δεικτών της επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας και της επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων- τη σηµαντική ποιοτική αδυναµία των νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και κατά συνέπεια την περιορισµένη θετική επίδρασή τους
στην εθνική ανταγωνιστικότητα.
7. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις γνώµες των ειδικών
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αναπόσπαστο τµήµα του ερευνητικού έργου του GEM αποτελεί η συλλογή
των ποιοτικών στοιχείων µέσω συνεντεύξεων µε άτοµα που µπορούν να θεωρηθούν ως ειδικοί για διάφορες πλευρές του φαινοµένου της επιχειρηµατικότητας σε κάθε χώρα. Οι πληροφορίες αυτές συνθέτουν µία ακόµη πιο ολοκληρωµένη εικόνα για το φαινόµενο της επιχειρηµατικότητας, συµπληρώνοντας
έτσι την έρευνα του πληθυσµού. Στόχος αυτής της προσέγγισης της έρευνας είναι η διαµόρφωση µιας
ποιοτικής εκτίµησης σχετικά µε 14 συνιστώσες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, οι οποίες και έχουν
επισηµανθεί από την ερευνητική οµάδα του GEM.1
Οι συνεντεύξεις µε τους ειδικούς περιλαµβάνουν τρεις επιµέρους ενότητες. Η πρώτη αφορά τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου µε ερωτήσεις που είναι διαρθρωµένες σε περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν
περίπου στις 14 συνιστώσες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από
ερωτηµατολόγιο το οποίο θέτει στους ειδικούς τα ερωτήµατα τα οποία τέθηκαν και στην αντίστοιχη
έρευνα στον πληθυσµό. Τέλος, η τρίτη ενότητα -που αποτελεί ωστόσο και το µεγαλύτερο µέρος της
συνέντευξης- θέτει στους ειδικούς τρία ερωτήµατα που αφορούν τους παράγοντες που, κατά τη γνώµη
τους, είτε α) εµποδίζουν, είτε β) ευνοούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα τους και γ) τι
προτείνουν οι ίδιοι για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας.
Στις επόµενες ενότητες αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, διακρίνοντας µεταξύ των τριών θεµατικών ενοτήτων.

7.1 Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στη χώρα µας
Σε αυτήν την υποενότητα ο ειδικός καλείται να αξιολογήσει σε µία πεντάβαθµια κλίµακα Likert το
βαθµό στον οποίο κρίνει ότι ισχύει µια σειρά προτάσεων για το επιχειρηµατικό περιβάλλον, ταξινοµηµένες µάλιστα σε επιµέρους συνιστώσες. Ο Πίνακας 7.1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σε σύγκριση
µε τα συγκεντρωτικά διεθνή αποτελέσµατα, παραθέτοντας το µέσο όρο της αξιολόγησης των ειδικών
στο σύνολο των ερωτηµάτων που απαρτίζουν κάθε περιοχή.
Τα αποτελέσµατα φανερώνουν τη γενικά αρνητική εικόνα που παρουσιάζουν οι ειδικοί για το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Μόνο σε τέσσερις περιοχές (Χρηµατοδοτική υποστήριξη, Μεταφορά τεχνολογίας, Επιχειρηµατική κουλτούρα και Επιχειρηµατικές ικανότητες) η χώρα µας
τοποθετείται στις µεσαίες θέσεις της παγκόσµιας κατάταξης, ενώ στις υπόλοιπες καταλαµβάνει γενικά
χαµηλές θέσεις. Η χειρότερη επίδοση εντοπίζεται στην περιοχή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης-κατάρτισης, όπου και καταλαµβάνει την τελευταία θέση παγκοσµίως. Εµβαθύνοντας στις απόψεις των ειδικών και προσπαθώντας να κατανοήσουµε τους παράγοντες που εξηγούν αυτή τη χαµηλή αξιολόγηση
µπορούν να αναφερθούν τα εξής:

1

Βλέπε και το εννοιολογικό µοντέλο του GEM στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας.
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Πίνακας 7.1: Η γνώµη των ειδικών για το επιχειρηµατικό περιβάλλον
στην Ελλάδα (µέσος όρος στην κλίµακα Likert)
Συνιστώσες επιχειρηµατικότητας

Επιχειρηµατική κουλτούρα
Χρηµατοδοτική υποστήριξη
Μεταφορά τεχνολογίας
Επιχειρηµατικές ικανότητες
Χαµηλά εµπόδια εισόδου
Γρήγορα µεταβαλλόµενες αγορές
Πρόσβαση σε υλικές υποδοµές
Πρωτοβάθµια
& δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Ποιότητα δηµοσίου ρυθµιστικού πλαισίου –
ύψος φορολογίας
Επιχειρηµατικά κίνητρα
Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων
Επιχειρηµατικές ευκαιρίες
Υποστήριξη επιχειρηµατικότητας γυναικών
∆ηµόσιες πολιτικές
Εµπορική & επαγγελµατική υποδοµή
Κυβερνητικά προγράµµατα
Τριτοβάθµια εκπαίδευση-κατάρτιση

Ελλάδα 2003
Μέσοςόρος Θέση Υψηλότερη
∆ιάµεσος
2,72
14
2,64
2,70
15
2,68
2,51
15
2,46
2,46
16
2,46
2,78
19
2,80
2,66
19
2,88
3,78
20
3,99

Όλες οι χώρες
Χαµηλότερη

GEM 2003

4,59
ΗΠΑ
3,57
ΗΠΑ
3,47
ΗΠΑ
3,37
ΗΠΑ
3,42
ΗΠΑ
3,95
Κίνα
4,74 Χονγκ Κονγκ

1,74
1,59
1,63
1,76
2,10
1,85
3,13

Σουηδία
Βενεζ.
Ουγκάν.
Γαλλία
Βραζιλία
Καναδάς
Βραζιλία

1,82

24

2,03

2,76

ΗΠΑ

1,38

Γαλλία

1,89
3,01
2,61
2,93
2,88
2,03
2,90
2,01
1,89

24
24
25
26
26
27
27
28
31

2,27
3,29
3,30
3,20
3,23
2,67
3,30
2,73
2,82

4,26 Χονγκ Κονγκ
4,64
ΗΠΑ
4,05
Καναδάς
4,00
ΗΠΑ
4,18
Ταϊλάνδη
3,59
Ταϊλάνδη
4,21
ΗΠΑ
3,52
Ιρλανδία
3,81
ΗΠΑ

1,32
2,49
1,55
2,20
2,78
1,52
2,55
1,20
1,89

Βραζιλία
Σουηδία
Ουγκάν.
Βενεζ.
Κροατία
Βενεζ.
Βραζιλία
Βενεζ.
Ελλάδα
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2o βραβείο
ΒΕΛEΝΤΖΑΣ ΟΡEΣΤΗΣ

Τµήµα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΜΗΤΡΟΠΟYΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚH
Τµήµα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

1. Η έννοια της επιχειρηµατικότητας

Θεωρήσαµε σωστό να αρχίσουµε την προσέγγιση του θέµατος µε τη µελέτη
της έννοιας της επιχειρηµατικότητας που θα αποτελέσει βάση ανάπτυξης για τις
ακόλουθες ενότητες. Σίγουρα απαιτούνται πολλές σελίδες για να αναλυθεί µια
τόσο πολύπλευρη έννοια, ωστόσο η αναφορά σε κάποιες βασικές αρχές θα µας
βοηθήσει να αποσαφηνίσουµε µια έννοια που συχνά παραποιείται.
Ο Venkataraman (Darden Graduate School, University of Virginia, 1997) αναφέρει ότι επιχειρηµατικότητα είναι η προσεκτική ανάλυση της διαδικασίας ανακάλυψης, αξιολόγησης και αξιοποίησης ευκαιριών, ενώ οι Stevenson και Jarillo
(Harvard Business School, 1990) υποστηρίζουν ότι είναι η διαδικασία υλοποίησης ευκαιριών υπό συνθήκες περιορισµένης διαθεσιµότητας πόρων. Από την
πλευρά του ο καθηγητής Robert D.Hisrich (MIT Sloan School of Management,
2007) συµπληρώνει πως το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας προσφέρει ανταµοιβές (οικονοµικές-ψυχολογικές) στον επιχειρηµατία και γενικότερα στην
κοινωνία. Στην Ελλάδα διαβάζουµε ότι επιχειρηµατικότητα είναι η δεξιότητα της
οργάνωσης, του σχεδιασµού και της υλοποίησης µιας ιδέας, προκειµένου να
προσφερθεί στην αγορά ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µε τρόπο έξυπνο, πρωτότυπο και ανταγωνιστικό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, 2003).
Προσωπικά θεωρούµε ότι δεν υπάρχει ένας τέλειος ορισµός για την επιχειρηµατικότητα και για το λόγο αυτό υιοθετούµε µια συνδυαστική προσέγγιση.
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∆ηλαδή, η επιχειρηµατικότητα µπορεί να οριστεί ως αναλυτική διαδικασία, ως
επιδίωξη κάτι καινούργιου και ως πρωτότυπη και ανταγωνιστική ιδέα που σε
κάθε περίπτωση απαιτεί πόρους, εµπεριέχει ρίσκο και προσφέρει ανταµοιβές.
Η επιχειρηµατικότητα έχει αποτελέσει αντικείµενο ακαδηµαϊκής έρευνας σε
όλο τον κόσµο και οι περισσότεροι µελετητές αναγνωρίζουν ως πιο σηµαντικές
τις εξής διαστάσεις:
- ανακάλυψη και αξιοποίηση επιχειρηµατικών ευκαιριών
- ανάπτυξη καινοτοµίας
- εξεύρεση τρόπων µείωσης της αβεβαιότητας για την επίτευξη κέρδους
- προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία
- κοινωνία
- το επιχειρηµατικό και οικονοµικό περιβάλλον
- το επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα.
Το ακόλουθο διάγραµµα απεικονίζει τα στάδια αξιολόγησης που προηγούνται
της απόφασης ενός ατόµου να αναλάβει µη επιχειρηµατική δραστηριότητα
(Wennekers 2006)1.
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Επιχειρηµατική
δραστηριότητα

Αντίληψη ευκαιριών
ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Ενδεχόµενη
επιχειρηµατική δράση

Αντίληψη δυνατοτήτων

Αξιολόγηση κόστους ευκαιρίας
είναι η επιχειρηµατικότητα
ελκυστική επιλογή;

Επιχειρηµατικές
προθέσεις

Φόβος αποτυχίας

2. Οι νέοι σήµερα

∆εν µπορούµε να µιλάµε για ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας χωρίς
να λαµβάνουµε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς. Η ανάλυση
αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για το σχεδιασµό στοχευµένων και αποτελεσµατικών δράσεων που θα ενισχύσουν την επιχειρηµατική φιλοσοφία µεταξύ
Ιωαννίδης Στ., Α. Τσακανίκας (Νοέµβριος 2008) Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008, Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, σελ. 40
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των νέων ανθρώπων. Για το λόγο αυτό αποφασίσαµε να παραθέσουµε στην παρούσα ενότητα στοιχεία που σκιαγραφούν το προφίλ των νέων στη χώρα µας.
Αναµφίβολα, οι νέοι αποτελούν το πιο ζωντανό και δηµιουργικό κοµµάτι της
κοινωνίας και είναι σηµαντικό να διαµορφώνονται κατάλληλα πλαίσια που εµπνέουν και κινητοποιούν τη νεολαία της χώρας µας. Ο στόχος αυτός πρέπει να
αποτελέσει το αντικείµενο ενός ευρύτερου εθνικού σχεδιασµού µε συγκεκριµένες δράσεις και κατευθύνσεις.
Είναι σηµαντικό να απαντήσουµε στα ακόλουθα ερωτήµατα:
• Τι ικανότητες διαθέτει η νέα γενιά και πώς µπορούν να αξιοποιηθούν;
• Τι δεξιότητες µπορούν να αναπτύξουν οι νέοι;
• Με ποιο τρόπο µπορούµε να προκαλέσουµε το ενδιαφέρον των νέων;
• Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της νεανικής κουλτούρας και πώς θα εστιάσουµε
σε αυτές;

Νέοι

Ικανότητες
∆εξιότητες
Ενδιαφέροντα
Κουλτούρα

∆ράσεις

Αξιοποίηση
Ανάπτυξη
Πρόκληση
Εστίαση

Για να απαντήσουµε σε αυτά τα ερωτήµατα θα µας βοηθήσει µια έρευνα του
Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών που διεξήχθη για
λογαριασµό της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς2 (Μάιος 2005). Όπως διαβάζουµε, στόχος του ερευνητικού προγράµµατος είναι η πληρέστερη χαρτογράφηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, στάσεων, πεποιθήσεων και
προβληµάτων της ελληνικής νεολαίας.
Σε µια προσπάθεια να κωδικοποιήσουµε τα πιο βασικά ευρήµατα της έρευνας
αναφέρουµε τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
- Η νέα γενιά είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένη µε τη σύγχρονη τεχνολογία.
- Οι νέοι δηλώνουν πολύ χαµηλή αξιοπιστία αναφορικά µε τα παραδοσιακά
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
- Η απαιτητική καθηµερινότητα δηµιουργεί άγχος και ανασφάλεια στους νέους.
- Η οικογένεια και η φιλία αναγνωρίζονται ως οι πιο σηµαντικοί θεσµοί τους
οποίους εµπιστεύονται.
- Οι περισσότεροι δηλώνουν δυσπιστία απέναντι σε κοινωνικούς και πολιτικούς θεσµούς και θεωρούν το κράτος αναξιόπιστο. Σε ποσοστό 86.5% οι νέοι
αναγνωρίζουν ότι υπάρχει διαφθορά στη δηµόσια ζωή.

2

www.neagenia.gr
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- Τέλος, για τους νέους βασικότερο πρόβληµα της χώρας είναι η ανεργία σε ποσοστό 49,4%.
60
50

Ανεργία

49.4

Οικονοµία

40
30
20
10

Ναρκωτικά
Ακρίβεια

15.4
6.1

3.6

3.3

3.3

Φτώχεια
Εγκληµατικότητα

0
Τα µεγαλύτερα προβλήµατα της Ελλάδας για τους νέους

Από το παραπάνω διάγραµµα γίνεται αντιληπτό ότι το βασικότερο ζήτηµα που
απασχολεί, προβληµατίζει και φοβίζει τους νέους είναι η εξασφάλιση δουλειάς
και η εκπλήρωση των επαγγελµατικών τους στόχων. Η έναρξη επιχειρηµατικής
δράσης και η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους νέους ίσως αποτελεί την καλύτερη απάντηση στο αβέβαιο µέλλον που διαγράφεται. Ωστόσο, η απουσία επιχειρηµατικής εκπαίδευσης, η έλλειψη ενηµέρωσης και η γενικότερη φιλοσοφία
του «βολέµατος» που χαρακτηρίζει τους Έλληνες αποµακρύνουν τους νέους
από ανάλογες ενέργειες.
Επιπλέον, αν αναλύσουµε τις απαντήσεις που έδωσαν οι νέοι, στα πλαίσια της
ίδιας έρευνας, σχετικά µε τις προσδοκίες που έχουν από το επάγγελµά τους, καταλήγουµε εύκολα στο συµπέρασµα ότι είναι σε µεγάλο βαθµό συµβατές µε την
επιχειρηµατική κουλτούρα και φιλοσοφία.

Προσδοκίες νέων από την επαγγελµατική ζωή
Τι είναι το πιο σηµαντικό που θα ήθελες να σου προσφέρει το επάγγελµά σου;
1η επιλογή
2η επιλογή

Οικονοµική αποκατάσταση
Ασφάλεια
∆ηµιουργικότητα
Κοινωνική αναγνώριση
Ελεύθερος χρόνος

38,9%
25,3%
17,1%
8,3%
6,0%

31,4%
17,4%
14,2%
15,9%
15,1%

Όπως βλέπουµε, σχεδόν δύο στους πέντε νέους θεωρούν την οικονοµική αποκατάσταση ως πρώτο κριτήριο επιλογής επαγγέλµατος και ακολουθούν η ασφάλεια και η δηµιουργικότητα.
Είναι σηµαντικό να καταλάβουν οι νέοι ότι η επιχειρηµατικότητα ανοίγει δρόµους
και προσφέρει ευκαιρίες µέσα από τις οποίες µπορούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες που οι ίδιοι δηλώνουν ότι επιθυµούν να επιτύχουν.
92

63 OS 204:Layout 1

5/16/09

12:09 AM

Page 93

3. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον: εµπόδια

Γενικά υπάρχουν παράγοντες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που αποθαρρύνουν τους νέους από την ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι
παράγοντες αυτοί µπορεί να προέρχονται από το οικονοµικό, πολιτικό ή κοινωνικο-πολιτισµικό περιβάλλον. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό για έναν νέο επιχειρηµατία να αναγνωρίσει τα στοιχεία που διαµορφώνουν το επιχειρηµατικό
περιβάλλον και να εντοπίσει τα όποια εµπόδια.
Το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας3 (Global Entrepreneurship
Monitor) αναγνωρίζει ως βασικές συνιστώσες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος τις ακόλουθες:

Χρηµατοδοτική υποστήριξη
Κυβερνητικές πολιτικές
Κυβερνητικά προγράµµατα
Παιδεία/Μόρφωση
Μεταφορά τεχνολογίας
Εµπορική και επαγγελµατική υποδοµή
Εµπόδια εισόδου

Πρόσβαση σε υλικές υποδοµές
Πολιτισµικά και κοινωνικά πρότυπα
Επιχειρηµατική ικανότητα
Οικονοµικό κλίµα
Σύνθεση πληθυσµού
Χαρακτηριστικά εργασίας
Πολιτικό θεσµικό και κοινωνικό πλαίσιο

Στην παρούσα φάση µπορούµε να πούµε ότι η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται σε αναταραχή. Ο επισφαλής δανεισµός που εντάθηκε την τελευταία πενταετία στις ΗΠΑ δηµιούργησε ένα ντόµινο εξελίξεων µε αφετηρία τον χρηµατοπιστωτικό
τοµέα. Τραπεζικοί κολοσσοί όπως η Royal Bank of Scotland (UK) και η Lehman Brothers (USA) ανακοίνωσαν προβλήµατα ρευστότητας και η κρίση δεν άργησε να µεταφερθεί σε άλλους κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιοµηχανίες και να πλήξει κατ’
επέκταση την πραγµατική οικονοµία. Η διεθνοποίηση των αγορών και η µεγάλη
αλληλεξάρτηση των οικονοµιών έδωσε παγκόσµια διάσταση στην κρίση που
οδήγησε ακόµη και σε παραιτήσεις εθνικών κυβερνήσεων στην καρδιά της Ευρώπης (Ισλανδία, Λετονία). Οι οικονοµικοί αναλυτές αναµένουν κύµατα απολύσεων που µε τη σειρά τους θα δηµιουργήσουν κλίµα ανασφάλειας µε έντονες
προεκτάσεις στον κοινωνικό ιστό.
∆εν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η µεταστροφή του αρνητικού κλίµατος
δεν µπορεί να αρκεστεί σε χρηµατοοικονοµικά µέτρα. Η τάση αυτή σηµατοδοτήθηκε µε την εκλογή του Barrack Obama ως Προέδρου των ΗΠΑ, η οποία επανέφερε την πολιτική σκέψη στο προσκήνιο. Ένας νέος κύκλος οικονοµικού
σκεπτικισµού τίθεται επί τάπητος παγκοσµίως, ο ρόλος του κράτους επανεξετάζεται σε στρατηγικής και εθνικής σηµασίας κλάδους και οι «Νέες Οικονο3
Ιωαννίδης Στ., Α. Τσακανίκας (Νοέµβριος 2008) Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008, Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, σελ. 40
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µίες», µε κυρίαρχες την Ινδία και την Κίνα, αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο για
τις διεθνείς εξελίξεις.
Θα µπορούσαµε να κωδικοποιήσουµε τους ανασταλτικούς παράγοντες που
πηγάζουν από το διεθνές περιβάλλον στην παρούσα φάση µε το ακόλουθο
σχήµα:

∆ικονοµικοί Περιορισµοί

Επισφαλής ∆ανεισµός

Αίσθηµα Αβεβαιότητας

∆ιεθνής Οικονοµική Κρίση
Έλλειψη Τραπεζικής Ρευστότητας

Μείωση Χορηγήσεων

Προβλέψεις για επιδείνωση
της ύφεσης

Μείωση Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας

Παγκόσµιος Ανταγωνισµός

Πολιτική Αστάθεια

«Νέες Οικονοµίες»

Σχήµα: Ανασταλτικοί παράγοντες νεανικής επιχειρηµατικότητας (∆ιεθνές Περιβάλλον)

Ειδικότερα όσον αφορά τη χώρα µας µπορούµε να πούµε ότι η απουσία πολιτικής ηγεσίας και οράµατος, καθώς επίσης και η απουσία µακροπρόθεσµου
στρατηγικού σχεδιασµού προκειµένου να αποκτήσει η Ελλάδα αναπτυξιακό σχέδιο, αποτελούν σηµαντικά εµπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των νέων. Τα φαινόµενα διαφθοράς, η γραφειοκρατία και οι
αδύναµοι ελεγκτικοί µηχανισµοί έχουν αποθαρρύνει συστηµατικά την ανάληψη
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών από νέους.
Επίσης, το µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, η µείωση των εξαγωγών και η αύξηση στο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αποτελούν σηµαντικά εµπόδια στην
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση κατά 14,4%
στο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία για το οικονοµικό έτος 2008 (25.02.2009). Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασµό µε ένα διαχρονικά αναποτελεσµατικό κράτος, δηµιουργούν ανασφάλεια και αποµακρύνουν τους νέους από τη φιλοσοφία του επιχειρείν.
Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήµατα έρευνας του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)4 που πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του
2008 σε δείγµα 118 επιχειρήσεων µελών και 30 νέων επιχειρηµατιών. Σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα 5 κυριότερα εµπόδια που αναγνωρίζουν οι
4

http://www.ebeth.gr/eb/studies.asp
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νέοι προκειµένου να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά είναι τα εξής:
1. Έλλειψη υποστήριξης-κινήτρων από το κράτος (83%).
2. Έλλειψη κεφαλαίων-χρηµατοδότησης (77%).
3. Γραφειοκρατικές διαδικασίες (53%).
4. Έλλειψη επιχειρηµατικής εκπαίδευσης (47%).
5. Έλλειψη εµπειρίας (27%).
Μεγάλη έκπληξη προκαλεί και η ελλιπής ενηµέρωση των νέων σχετικά µε προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς το 70% των
ερωτηθέντων δήλωσε λίγο ή καθόλου ενηµερωµένο.

4. ∆ράσεις ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηµατικότητας

Για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών δράσεων απαιτείται συνεργασία µεταξύ
κρατικών και ιδιωτικών φορέων καθώς επίσης και η αξιοποίηση του νοητικού
κεφαλαίου της χώρας.
Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι ακόµη και σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης υπάρχουν στοιχεία που ευνοούν την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας και σε κάθε περίπτωση η οικονοµική κρίση δεν πρέπει να αποθαρρύνει
τους νέους. Μην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι πολλοί κολοσσοί όπως η Disney, η Microsoft και η Cisco δηµιουργήθηκαν σε περιόδους κρίσεων και µεγαλούργησαν.
Κατά τον Steve Vassalo της Foundation Capital δεν αποκλείεται να γνωρίσουµε
ένα νέο ρεύµα µεγάλων επιχειρήσεων από καινοτόµα µυαλά που θα απασχοληθούν σε νέους κλάδους.
Ορισµένες δράσεις είναι οι εξής5:
Προώθηση επιχειρηµατικής κουλτούρας µεταξύ των νέων ανθρώπων
Το πρώτο και σηµαντικότερο βήµα για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας είναι η διάδοση της επιχειρηµατικής κουλτούρας και φιλοσοφίας µε
συγκεκριµένες δράσεις όπως:
Προβολή επιχειρηµατικών προτύπων
Εδώ µπορεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες µε στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάµωση
άµεσων συνδέσµων µεταξύ νέων ανθρώπων και «επιχειρηµατιών-προτύπων».
Εκθέσεις νεανικών επιχειρήσεων, παρουσιάσεις, διαγωνισµοί
Ο διαγωνισµός της Οικονοµικής Επιθεώρησης στα πλαίσια του οποίου διεξάγεται η παρούσα εργασία αποτελεί παράδειγµα συµµετοχής νέων σε διαγωνισµούς
που στόχο έχουν τη διάδοση της επιχειρηµατικής κουλτούρας.
∆ηµοσιότητα
Το ∆ιαδίκτυο είναι το πιο προσφιλές µέσο επικοινωνίας στους νέους και προσφέρεται για στοχευµένη ενηµέρωση. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποβαθµίζεται η
σηµασία των παραδοσιακών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
5
www.esyne.gr, Νεανική Επιχειρηµατικότητα – Η Λεωφόρος των Ευκαιριών,
Οµοσπονδία Ελληνικών Συνδέσµων Νέων Επιχειρηµατιών
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Επιχειρηµατική εκπαίδευση
Η εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα εξοπλίζει τους νέους στο να είναι καινοτόµοι, να αναγνωρίζουν, να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται προσωπικές,
κοινωνικές, επιχειρηµατικές και εργασιακές ευκαιρίες, συµπεριλαµβανοµένης και
της αυτοαπασχόλησης.
Η επιχειρηµατική εκπαίδευση µπορεί να προάγει την προσωπική υπευθυνότητα, την ευελιξία και τη δηµιουργικότητα που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις
για επιτυχηµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση
Η έλλειψη ενός ικανοποιητικού ποσού κεφαλαίου εκκίνησης αποτελεί ένα δίληµµα
κυρίως για τους νέους. Οι απαιτήσεις χρηµατοδότησης µπορούν να ικανοποιηθούν
µέσω κρατικών ή ιδιωτικών χρηµατοδοτικών µηχανισµών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ανάλογης δράσης αποτελεί το πρόγραµµα «Νέοι & Επιχειρηµατικότητα»
του ΟΑΕ∆ που εγκρίνει επιχορηγήσεις σε νέους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Μείωση της γραφειοκρατίας/Απλοποίηση του νοµικού πλαισίου
Όπως είδαµε σε προηγούµενη παράγραφο, ένας στους δύο νέους αντιµετωπίζει τη γραφειοκρατία ως σηµαντικό εµπόδιο στην έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας που µπορεί να δηµιουργήσει αξεπέραστες δυσκολίες στα πρώτα
στάδια. Η δηµιουργία οργανισµών συµβουλευτικής µπορεί να περιορίσει το κόστος της γραφειοκρατίας.
Υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων
Η υποστήριξη που λαµβάνει ένας νέος αυξάνει τις πιθανότητες για δηµιουργία
µιας επιτυχηµένης και βιώσιµης επιχείρησης. Οι υπηρεσίες υποστήριξης µπορούν να περιλαµβάνουν επιµόρφωση σε επιχειρηµατικές ικανότητες και νοοτροπία, συµβουλευτική καθοδήγηση, υποδοµές στήριξης του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, κοινούς χώρους εργασίας για επιχειρήσεις στο στάδιο εκκίνησης και δικτύωση.
Ενηµέρωση
Όπως είδαµε, η ενηµέρωση που λαµβάνουν οι νέοι σχετικά µε προγράµµατα
ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηµατικότητας είναι ελλιπής παρά τις όποιες προσπάθειες. Μερικές ισχύουσες ενηµερωτικές δράσεις περιλαµβάνουν:
1. Ογδόντα θυρίδες σε όλη την Ελλάδα για την παροχή πληροφόρησης και την
ενθάρρυνση των νέων επιχειρηµατιών.
2. Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας – 15 κόµβοι σε Ανώτατα και
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας.
3. Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆).
4. Βιοµηχανικά Επιµελητήρια.

5. Ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας

Στην τελευταία αυτή ενότητα θα αναφερθούµε σε κλάδους που θεωρούµε ότι
η νεανική επιχειρηµατικότητα µπορεί κατά κύριο λόγο να αναπτυχθεί και να εµπνεύσει.
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Α) Πράσινη επιχειρηµατικότητα
Οι κλιµατικές αλλαγές φαίνεται να προχωρούν αργά, όµως στην πραγµατικότητα πραγµατοποιούνται µε µεγάλη ταχύτητα, καθώς ο πλανήτης έχει περιέλθει
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι πολίτες κατανοώντας τη σοβαρότητα της
κατάστασης προσπαθούν µε διάφορες ενέργειες να προστατεύσουν ό,τι έχει
αποµείνει6. Τα λόγια του Αλ Γκορ είναι αντιπροσωπευτικά του οικολογικού κινήµατος που αναπτύσσεται διεθνώς. Η οικολογική συνείδηση είναι ιδιαίτερα αυξηµένη στους νέους και θα µπορούσε να συνδυαστεί αρµονικά µε τη
δηµιουργικότητα που απαιτεί ο επιχειρηµατικός τρόπος σκέψης. Καινοτοµικές
ιδέες, προϊόντα και τεχνολογίες που σέβονται το περιβάλλον έχουν δηµιουργήσει τον πολύ δυναµικό τοµέα της «πράσινης επιχειρηµατικότητας». Θεωρούµε
ότι ο εν λόγω κλάδος είναι σε εµβρυϊκό στάδιο στην Ελλάδα και η ενίσχυσή του
θα συµβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας και θα προωθήσει
την εικόνα της χώρας µας ως προς την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεών
της σε σχέση µε το περιβάλλον7.
Οι νέοι πρέπει να γίνουν κοινωνοί του οικολογικού µηνύµατος και να αναλάβουν επιχειρηµατικές ενέργειες προστατευτικές προς το περιβάλλον. Ως παραδείγµατα µπορούµε να αναφέρουµε το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ένα χώρο για
την προστασία της βιοποικιλότητας και την Free Press εφηµερίδα ECO – Life που
ενηµερώνει το κοινό για θέµατα οικολογίας.
Β) Περιφερειακή - Αγροτική επιχειρηµατικότητα
Υπάρχουν προγράµµατα στη χώρα µας που αποτελούν βασικές πηγές χρηµατοδότησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφισταµένων επιχειρήσεων στην ελληνική ύπαιθρο όπως:
- Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»
- Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER +
- Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)
- Πρόγραµµα ΠΕΠ - ΜΜΕ του υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών (εκσυγχρονισµός ΜΜΕ στους τοµείς της µεταποίησης και του τουρισµού σε όλες
τις περιφέρειες της Ελλάδας).
Πιστεύουµε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη έχει να προσφέρει πολλά στη χώρα
µας. Με σωστό σχεδιασµό οι νέοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις δυνατότητες της κάθε περιοχής της περιφέρειας για να δραστηριοποιηθούν εκεί, χωρίς
να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την επαρχία για να αποκατασταθούν επαγγελµατικά. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι που µπορούν να ασχοληθούν όπως η γαστρονοµία, ο τουρισµός και η παραγωγή-προώθηση τοπικών προϊόντων όπως το
6
Γκορ Αλ (2007) Μια ενοχλητική αλήθεια, Το παγκόσµιο πρόβληµα της υπερθέρµανσης του πλανήτη και τι
µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτό, Καθηµερινή
7
http://www.ekt.gr/content/display?ses_lang=el&ses_mode=rnd&prnbr=74198
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κρασί και το λάδι. Ο κρόκος Κοζάνης αποτελεί παράδειγµα υγιούς αγροτικής
ανάπτυξης για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Επίσης, ο Αγροτουρισµός, σε µια
πολύ δύσκολη χρονιά για τον ελληνικό τουρισµό, µπορεί να αποδειχθεί κερδοφόρα επιλογή για τον επιχειρηµατία και ευχάριστη λύση για τους νέους που αγαπούν τη φύση και έχουν περιορισµένα εισοδήµατα8.
Γ) ∆ιαδικτυακή – Ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα
Οι νέοι βρίσκονται στον πυρήνα των εξελίξεων και γνωρίζουν ότι η πρόοδος
είναι συνυφασµένη µε την τεχνολογία. Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι πλέον
πραγµατικότητα και το παραδοσιακό επιχειρηµατικό µοντέλο έχει αρχίσει να
προσαρµόζεται στην «ηλεκτρονική πραγµατικότητα»9. Το Internet µπορεί να
αποτελέσει βάση της επιχείρησης ή εργαλείο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας και πληροφόρησης και µπορεί να αποδειχθεί ένας πολύ υγιής
τρόπος ενασχόλησης των νέων µε αυτό. Οι νέοι έχουν και τη µόρφωση και τη
διάθεση να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο αυτό για να υλοποιήσουν τις επιχειρηµατικές τους ιδέες. Στην Ελλάδα έχουµε επιτυχηµένα παραδείγµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας από νέους όπως είναι η «Καριέρα» (www.kariera.gr)
και το E-shop (www.e-shop.gr). Ας αναλογιστούµε επίσης πόσο θετική µπορεί
να είναι η διέξοδος αυτή και για τους νέους µε κινητικές αναπηρίες.

6. Επίλογος

Στα κινέζικα η λέξη κρίση αποτελείται από δύο χαρακτήρες. Ο πρώτος σηµαίνει κίνδυνος, ενώ ο δεύτερος δυνατότητα-ευκαιρία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι
αλήθεια ότι ο φόβος αποτελεί ένα βασικό συναίσθηµα που προκαλεί η «εύθραυστη» κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονοµία σήµερα και λειτουργεί
ως αντικίνητρο για την ενασχόληση µε οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ο φόβος όµως φαίνεται να σχετίζεται άµεσα και µε τα υψηλά ποσοστά
ανεργίας τα οποία είναι µία από τις συνέπειες των δυσµενών οικονοµικών συγκυριών. Αλλά δεν πρέπει να συγχέουµε την ΑΝΕΡΓΙΑ µε την ΑΕΡΓΙΑ, που σηµαίνει ΑΠΡΑΞΙΑ. Οι νέοι µπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους
και να περάσουν από την ΑΠΡΑΞΙΑ στην ΠΡΑΞΗ. Σε αυτό το σηµείο έρχεται ως
απάντηση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ που δίνει στους νέους τη δυνατότητα να
ανακαλύψουν ότι η ΕΠΙΤΥΧΙΑ δεν βρίσκεται πάντα στα «έτοιµα» και ότι υπάρχουν άλλα µονοπάτια που µπορούν να ακολουθήσουν για να επιτύχουν τα όνειρά
τους.

8
9

Προσαρµοσµένο από: www.ruralinvest.gr
Προσαρµοσµένο από : www.go-online.gr
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3o βραβείο
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΛΟΥΠΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

New york College

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σήµερα.

Το να είσαι νέος µε όρεξη και όνειρα στην εποχή µας δεν είναι κάτι που το
αποδέχεται µε ευκολία η αγορά. Οι µέρες που διανύουµε είναι δύσκολες και
απαιτητικές.
Απαιτητικές όχι λόγω καινοτοµιών και νέων πρακτικών που απαιτούν εξειδίκευση και συγκεκριµένους χειρισµούς, αλλά λόγω µιας οικονοµικής κατάστασης, αποτέλεσµα έλλειψης οικονοµικής νοοτροπίας και διαχείρισης από δύο
συνεχόµενες γενιές.
Και οι δύο αυτές γενιές επανέλαβαν ακριβώς τις ίδιες πολιτικές µπρος–πίσω,
χωρίς ιδιαίτερη εµπιστοσύνη στη γνώση, την εκπαίδευση και την πρωτοβουλία
του ατόµου. Πρακτικές προαγωγής της έννοιας της επιχειρηµατικότητας ήταν
απόρροια περισσότερο πολιτικής στάθµισης παρά αντικειµενικής γνώσης των
απαιτήσεων της αγοράς.
Οι νέοι σήµερα διεκδικούν µε αξιώσεις τη θέση που δικαιωµατικά τους αξίζει,
ως ισότιµα µέλη της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και της αγοράς ειδικότερα.
Η εκπαίδευση, όχι απλά ως παροχή γνώσεων αλλά ως φορέας παιδείας και
πνευµατικής ωριµότητας, είναι το µοναδικό τους εφόδιο σε αυτό το ταξίδι. Το
να έχει ο πολίτης από νεαρή ηλικία τη δυνατότητα να γνωρίζει τη σοβαρότητα
της οικονοµίας και της αγοράς µόνο ευεργετικό µπορεί να θεωρηθεί προς τον
ίδιο αλλά και ως προς το κοινωνικό σύνολο που αποτελεί µέλος.
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Η επιχειρησιακή του ηλικία διαµορφώνεται καθηµερινά από έναν µηχανισµό
ξεπερασµένο και δυσκίνητο. Τις πρακτικές γνώσεις που χρειάζεται τις µαθαίνει
κυρίως µέσα από την εµπειρική διαδικασία και συνήθως µε αρνητικά αποτελέσµατα.
Ο νέος σήµερα αναζητεί ένα πλαίσιο λειτουργικό. Γνωρίζει απόλυτα την έννοια του ανταγωνισµού και αναζητεί µια αρχική στήριξη από ένα κοινά αποδεκτό παράγοντα.
Το κράτος.
Με τον όρο κράτος δεν εννοούµε µια απλή κυβερνητική ή όχι πολιτική. Με τον
όρο κράτος εννοούµε το πλαίσιο εκείνο που είναι διαµορφωµένο να προάγει το
καλύτερο που κάθε πολίτης µπορεί να προσφέρει. Εννοούµε η νοµοτέλεια, η
πληροφόρηση και ο σεβασµός προς τις δυνατότητες του πολίτη να είναι έννοιες
ταυτόσηµες. Να προάγεται δίκαια ο καλύτερος. Αλλά να έχουν δοθεί σε όλους
από την αρχή τα ίδια εφόδια.
Η έρευνά µας σαν οµάδα µάς έδειξε ότι η έννοια «επιχειρηµατικότητα» αντιµετωπίζεται κρατικά, σε ένα γενικό και αφηρηµένο επίπεδο και δυστυχώς όχι µε
ουσιαστικά αποτελέσµατα.
Η εκπαίδευση.
Η έννοια «εκπαίδευση» στο βασικό βαθµό της καταρχήν σε καµία περίπτωση
δεν σε προετοιµάζει από νωρίς για το τι πραγµατικά θα αντιµετωπίσει κάποιος
όταν µπει στην αγορά. Η πλήρης απουσία ενός εκπαιδευτικού συστήµατος οικονοµικού προβληµατισµού και ωρίµανσης του πολίτη δυστυχώς αναγνωρίζεται
κάθε µέρα πια ως το συστατικό που λείπει.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η σχέση µας µε τα λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο στήριξης
και οικονοµικής εκπαίδευσης του πολίτη αποδεικνύεται απλά τυπική. Και αυτό
είναι κάτι που πραγµατικά µας θλίβει.
Εµείς.
Μέσα από την εργασία µας αναζητούµε µε επιχειρήµατα να πούµε τη γνώµη
µας για όλα αυτά που µας αφορούν και αποτελούν κοµµάτι της ζωής µας. Προσπαθούµε, ως πολίτες µε συνείδηση, να καταλάβουµε τι συµβαίνει.
Μέσω της εργασίας αυτής µας δόθηκε µια ευκαιρία να διαπιστώσουµε εµπράκτως ποιο τελικά είναι το επιχειρησιακό πλαίσιο που καλούµαστε να ενταχθούµε
και να προσφέρουµε και παράλληλα να προτείνουµε κάποιους µηχανισµούς που
κρίνουµε ως αποδοτικούς και ρεαλιστικούς.
Προσπαθήσαµε να µην συντάξουµε απλά µια λίστα γνωστών ή µη προγραµµάτων προώθησης και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, αλλά να καταγράψουµε τις ειλικρινείς µας απόψεις όπως τις βιώσαµε κατά τη διάρκεια της
έρευνας.
Το κυριότερο για εµάς είναι τα συµπεράσµατα που αποκοµίσαµε ανά ενότητα
αλλά και συγκεντρωτικά.
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ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιχειρηµατικότητα
Ο όρος «επιχειρηµατικότητα» είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος µεταξύ των νέων.
Στην πραγµατικότητα όµως τα αποτελέσµατα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Ο πολιτικός µας φορέας θα πρέπει αρχικά να απαντήσει γιατί οι νέοι ενώ κουβεντιάζουν για την επιχειρηµατικότητα τελικά δεν επιχειρούν.
Η απάντηση δεν µπορεί να είναι άλλη από την έλλειψη επιχειρηµατικής κουλτούρας και θα πρέπει να κάνουµε την αυτοκριτική µας καθώς δεν συγκρουστήκαµε µε συντηρητικές νοοτροπίες που πολλές φορές προέρχονταν εκ των έσω.
∆υστυχώς στην πατρίδα µας παραµένει µία κατεστηµένη νοοτροπία, που έχει
σαν αποτέλεσµα µια κρατικοδίαιτη κουλτούρα εξάρτησης και υπερασφάλειας,
όπου ο νέος κάνει ξανά όνειρό του µία θέση στο δηµόσιο. Η συµµετοχή των
νέων στους πρόσφατους διαγωνισµούς του δηµοσίου έρχεται να επιβεβαιώσει
την υποψία µας, καθώς πάνω από 100.000 νέοι αναζήτησαν µία θέση στο δηµόσιο.
(Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»)
(παρατίθεται στο παράρτηµα)
Προγράµµατα του ελληνικού κράτους προς προώθηση της νέας επιχειρηµατικότητας
(παρουσίαση και κριτική)
ΟΑΕ∆ – ΕΟΜΜΕΧ:
Στην παρακάτω αναφορά πρόκειται να µελετήσουµε τη διαδικασία που πρέπει
να ακολουθήσει ένας νέος στη χώρα µας, έτσι ώστε να καταφέρει να ανοίξει τη
δική του επιχείρηση και να µπει δυνατά στον ανταγωνισµό της αγοράς. Θα δώσουµε έµφαση στα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει ένας νέος για να τα καταφέρει και στη βοήθεια που δέχεται από το κράτος, οικονοµική ή µη, µέσα από
δύο κρατικούς φορείς, τον ΟΑΕ∆ και τον ΕΟΜΜΕΧ. Είναι εύκολο για έναν νέο
να ανοίξει µία επιχείρηση στη χώρα του, την Ελλάδα, και να κάνει την ιδέα του
πραγµατικότητα και κατά πόσον τον βοηθάει το κράτος σε αυτό;

ΟΑΕ∆ (Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού)

Έπειτα από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΟΑΕ∆ εγκρίθηκε η επιδότηση, ύστερα από άντληση κεφαλαίων του ΛΑΕΚ, για τη χρηµατική ενίσχυση
3.000 νέων στη χώρα µας, οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν µία επιχείρηση. Βέβαια
αυτός ο πολύ µικρός αριθµός νέων που θα «επωφεληθεί» από το παραπάνω
πρόγραµµα πρέπει να τηρεί και κάποιες προϋποθέσεις (βλέπε ΦΕΚ 32773, αριθµός φύλλου 2298, 11 Νοεµβρίου 2008, άρθρο 11).
• Πρώτον πρέπει να είναι µεταξύ της ηλικίας των 22 µε 32 ετών καθώς στην Ελλάδα ένας νέος, ηλικίας 20 ετών, δεν είναι ικανός να εισέλθει µε προοπτικές
στην αγορά, αν και είναι ικανός να πάει φαντάρος και να εκπαιδευτεί για µία ενδεχόµενη πολεµική µάχη.
• Επίσης, το πρόγραµµα εστιάζεται στην περιφέρεια καθώς δεν επιδοτεί νέους
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που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή της Αττικής ή στα νησιά
της Ελλάδας.
• Ύστερα ξεκινούν οι περιορισµοί στους τοµείς που πρόκειται να ασχοληθούν
οι νέοι καθώς δεν επιδοτούνται για παράδειγµα συµβολαιογραφικά γραφεία, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επιβατικού δηµοσίας χρήσεως ή εποχιακά επαγγέλµατα και πολλά άλλα.
• Αν λοιπόν ο νέος καλύπτεται από όλα τα παραπάνω περνάει στη φάση δύο
που είναι και η πιο δύσκολη, θα µπορούσαµε να πούµε, φάση της γραφειοκρατίας. Αν λοιπόν ο νέος είναι µέσα στο όριο ηλικίας και η επιχείρηση που θέλει
να ανοίξει δεν είναι µεταξύ των «απαγορευµένων» πρέπει να περάσει από σύµβουλο εργασίας του ΟΑΕ∆, µετά να παρακολουθήσει κάποια σεµινάρια, στη συνέχεια να περάσει από επιτροπές και οικονοµικούς συµβούλους και αν, µετά
από µήνες, εγκριθεί η ιδέα του από τους προαναφερόµενους «ειδικούς» και
συµφωνήσουν ότι η επιχείρησή του πρόκειται να είναι κερδοφόρα, θα του δώσουν την επιδότηση και θα τον αφήσουν µόνο και ανεκπαίδευτο στο έλεος της
αγοράς. Επίσης πρέπει να αναφέρουµε ότι το ποσό επιχορήγησης που θα πάρουν οι νέοι οι οποίοι υπάγονται στο παραπάνω πρόγραµµα δεν υπερβαίνει τα
18.000 ευρώ.
Ένας νέος λοιπόν ο οποίος ζει στην περιφέρεια, χωρίς πολλές ευκαιρίες στην
αγορά εργασίας, που βλέπει µια επιχείρηση σαν σωτηρία για το µέλλον του,
µένει µόνος και αβοήθητος από το κράτος που υποτίθεται τον στηρίζει στα
πρώτα βήµατά του µε την καταβολή του ευτελιστικού ποσού των 18.000 ευρώ,
ποσό το οποίο δεν καλύπτει ούτε το κεφάλαιο κίνησης µιας πολύ µικρής επιχείρησης.

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (Ελληνικός Οργανισµός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, Ανώνυµη Εταιρεία)

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο ΕΟΜΜΕΧ είναι σίγουρα πολύ πιο οργανωµένο από το
παραπάνω και σίγουρα δίνει πολύ περισσότερες επιλογές στον νέο που θέλει να
ανοίξει µια επιχείρηση στη χώρα του. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα το όριο
ηλικίας αυξάνεται έως και στα 42 χρόνια αν και ένας νέος ηλικίας 18 έως 21 ετών
συνεχίζει να θεωρείται ανίκανος από το κράτος να ανοίξει τη δική του επιχείρηση µέσω επιχορήγησης. Οι επιλογές του για το τι επιχείρηση θα ανοίξει συνεχίζουν να είναι περιορισµένες (πίνακας ΕΟΜΜΕΧ, παράρτηµα), αν και οι
επιλογές του είναι αρκετά πιο σαφείς σε σχέση µε το παραπάνω πρόγραµµα
του ΟΑΕ∆. Η γραφειοκρατία παραµένει και εδώ, ίσως σε κάποια σηµεία γίνεται
και λίγο έως αρκετά πιο χρονοβόρα απ’ ό,τι προηγουµένως, καθώς ο νέος που
θα θελήσει να επωφεληθεί από το πρόγραµµα πρέπει πρώτα να περάσει από
πλήθος ελέγχων και συνεντεύξεων. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα αυξάνεται επίσης και το ύψος της επιδότησης το οποίο θα δοθεί στο νέο για να κάνει το δικό
του ξεκίνηµα. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα το πόσο µπορεί να φτάσει έως και
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τα 100.000 ευρώ αλλά δεν µπορεί να ξεπεράσει το 50% του κόστους ανοίγµατος της επιχείρησης.
Συγκριτικά:
Μπορούµε να πούµε ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα του υπουργείου Ανάπτυξης είναι πολύ πιο οργανωµένο από το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆, αλλά επίσης
µπορούµε να πούµε ότι και τα δύο προγράµµατα είναι τελείως ανεπαρκή στο να
στηρίξουν έναν νέο, πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνει τα πρώτα του επιχειρηµατικά βήµατα στην αγορά.
Βλέπουµε ότι και στις δύο περιπτώσεις:
1. Ο νέος είναι υποχρεωµένος να δανειστεί ένα σηµαντικό ποσό και χωρίς
καµία διευκόλυνση, όπως ένα άτοκο δάνειο.
2. Επίσης παρατηρείται ότι σε καµία από τις δύο περιπτώσεις το κράτος δεν
του παρέχει κάποια ουσιαστική µορφή εκπαίδευσης ή µίας στοιχειώδους ενηµέρωσης, έτσι ώστε να µπει πιο δυνατός και ενηµερωµένος στην αγορά.
3. Ένα άλλο µεγάλο µειονέκτηµα είναι ότι ο νέος της ηλικίας των 18 έως και 22
ετών θεωρείται ανίκανος από το κράτος, καθώς παρατηρούµε ότι δεν συµπεριλαµβάνεται σε κανένα από τα δύο προγράµµατα επιχειρηµατικότητας.
4. Επίσης, µεγάλη δυσκολία συναντήσαµε στην ανεύρεση υπευθύνων για την
ενηµέρωσή µας στους αρµόδιους οργανισµούς (υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΟΜΜΕΧ, ΟΑΕ∆, ΤΕΜΠΜΕ) και σύγχυση απόψεων µεταξύ τους (εµφανής η ελλιπής
εκπαίδευση και ενηµέρωση αυτών περί των θεµάτων).
5. Επιπλέον, στο διαδίκτυο η ανεύρεση συγκεντρωµένων πληροφοριών δεν
είναι εφικτή εφόσον δεν υπάρχει ένας κεντρικός δικτυακός τόπος όπου να προσφέρονται, µε αποτέλεσµα να δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτόν διάφορες
εταιρείες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών που δεν παρέχονται ∆ΩΡΕΑΝ
και ο κάθε υποψήφιος να είναι πλέον αναγκασµένος να καταφεύγει σε τέτοιου
είδους λύσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Τα προγράµµατα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αποσκοπούν
στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά, αξιοποιώντας τις
γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.
Στα πλαίσια αυτού του ενδιαφέροντος εντάσσονται και τα παρακάτω προγράµµατα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ NOW
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+(PLUS)
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Όλα αυτά τα γυναικεία επιχειρηµατικά προγράµµατα δηµιουργούνται µε σκοπό
την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, όπου κατά βάση
δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη. Το κατά πόσο όµως αυτά τα προγράµµατα υλοποιούνται και είναι επιτυχή αυτό δεν µπορούµε να το προσδιορίσουµε µε βεβαιότητα καθώς δεν επικοινωνούνται στο ενδιαφερόµενο κοινό µε απόλυτη
σαφήνεια .
Σε αυτό το θέµα τα ΜΜΕ µπορούν να επέµβουν και να καλύψουν αυτά τα επίκαιρα ζητήµατα για την πλήρη ενηµέρωση τουλάχιστον του γυναικείου κοινού.
Στη θέση κάποιας ψυχαγωγικής εκποµπής θα µπορούσε να προστεθεί µια ενηµερωτική επιχειρηµατική εκποµπή ειδικά για γυναίκες, η οποία θα µπορέσει να
λύσει και να βοηθήσει όσες ενδιαφέρονται να κάνουν µια νέα επιχείρηση από την
αρχή.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Τι παρέχουν
Ύστερα από έρευνα στο διαδίκτυο βρήκαµε διάφορες ιστοσελίδες που παρείχαν πληροφορίες για τα επιµελητήρια της Ελλάδας. Στην Ελλάδα υπάρχουν 59
επιµελητήρια (Εµπορικά - Βιοµηχανικά - Βιοτεχνικά και Επαγγελµατικά). Κάποια
εξ αυτών συνδέονται µε άλλες χώρες. Μέσω των επιµελητηρίων προωθούνται
κάποια προγράµµατα και δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό την προώθηση
της επιχειρηµατικότητας.
Παρατηρήσεις
Για την αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται µέσω των ιστοσελίδων
υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
• Αρχικά ο ενδιαφερόµενος πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο για
να αρχίσει την έρευνά του.
• Έχοντας την πρόσβαση πρέπει να έχει την καθοδήγηση «πού» να ψάξει τις
πληροφορίες που αφορούν τη δική του ξεχωριστή περίπτωση. Το διαδίκτυο
προσφέρει αµέτρητες πληροφορίες από διάφορες πηγές. Για παράδειγµα ένας
νέος στο χώρο των επιχειρήσεων που ψάχνει να βρει πληροφορίες για το αντικείµενο που θέλει να ασχοληθεί θα πρέπει να είναι σε θέση να διαλέξει µέσα από
µια πληθώρα πληροφοριών που σχετίζονται µε το αντικείµενο της έρευνάς του,
τι του είναι χρήσιµο και απαραίτητο και ποια πληροφορία τού είναι περιττή και
όχι χρήσιµη για την προσωπική του ιδέα. Άρα ο ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει
ενηµερωθεί και εκπαιδευτεί πού θα ψάξει και µε ποιο τρόπο.
Μέσω της έρευνας διαπιστώσαµε ότι πολλές πληροφορίες που βρήκαµε σε
sites για τα επιµελητήρια είναι αµφίβολες για την πιστοποίηση και την εγκυρότητά τους όπως site σε µορφή blog και forum, όπου οι πληροφορίες που συλλέξαµε ήταν µη τεκµηριωµένες και άσχετες µε κάποιο παρεµφερές θέµα των
επιµελητηρίων.
Παράλληλα, το νέο επιχειρησιακό πρόγραµµα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, που
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ
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ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ πρακτικά δεν απευθύνεται σε νέους που δεν
έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, δεδοµένου ότι προϋποθέτει ηλικία άνω
του 21ου και ήδη µία τριετή και µη ζηµιογόνα λειτουργία της επιχείρησης που
θα χρηµατοδοτήσει. (παρατίθεται στο παράρτηµα, Πρόγραµµα 1-04, δικαιούχοι)
Συµπερασµατικά οι περιορισµοί αυτοί βασίζονται στις παρακάτω υποθέσεις:
Ι) 18-21 δεν είσαι νέος,
ΙΙ) Θα πρέπει να έχεις µαζέψει όλο σου το χαρτζιλίκι από τα 12 έτη που ήσουν
στο σχολείο για να δανειστείς όσο το δυνατόν λιγότερα χρήµατα από τις τράπεζες εφόσον το ΤΕΜΠΜΕ δεν σε καλύπτει εάν δεν έχεις συµπληρώσει τρία
χρόνια κερδοφορίας σε µια επιχείρηση που ΘΑ ανοίξεις.
ΙΙΙ) Θα πρέπει να προσθέσουµε επίσης την µικρή γκάµα επιλογών που προσφέρεται σε αυτό το πρόγραµµα, καθώς και το γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει µόνο σε µία εξ αυτών.
(Παρατίθενται στο παράρτηµα επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, Κανονισµός υλοποίησης ∆΄ κύκλος , άρθρο 5 σελ. 8, προϋποθέσεις συµµετοχής).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Η κατά βάση όµως προτεινόµενη λύση για να γνωρίσει ένας νέος τα βήµατα
ώστε να µπορέσει να στήσει µια επιχείρηση ξεκινάει από το σχολείο και κυρίως
από το λύκειο, όπου αρχίζει να αποκτά προσωπική άποψη και αποφασιστικότητα
γι’ αυτά που θέλει. Η εκπαίδευση όµως ως παροχή γνώσης ελάχιστα προωθεί την
επιχειρηµατικότητα και ως έννοια και ως πράξη. Θα µπορούσε η εκπαίδευση
µέσα από το σχολείο να δηµιουργήσει για παράδειγµα µια ξεχωριστή τάξη όπου
θα πηγαίνουν όσοι το επιθυµούν χωρίς να είναι υποχρεωτικό.
Έτσι θα είναι πιο εύκολο για όσους θέλουν να τελειώσουν το λύκειο αλλά δεν
θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και θέλουν να πετύχουν επαγγελµατικά
στη ζωή τους έχοντας µόνο τις απαραίτητες και ουσιώδεις γνώσεις που θα τους
προσφέρει η τάξη αυτή.
Στην περίπτωση της εκπαίδευσης που µπορεί να προσφέρει το κράτος δεν
υπάρχει κάτι συγκεκριµένο και κάτι µη µεταβαλλόµενο. Πιστεύουµε πως το κράτος δεν εµπιστεύεται τις δυνατότητες των νέων προκειµένου να τους παρέχει
γνώσεις σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση
και µετά.
Η εκπαίδευση του νέου προτού ξεκινήσει να υλοποιεί την επιχειρηµατική του
ιδέα είναι κάτι απαραίτητο. Η βασική εκπαίδευση που παρέχει το κράτος δεν
εφοδιάζει, πέραν µεµονωµένων γνώσεων (µάθηµα ενιαίου λυκείου ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων) τους νέους ώστε να αναπτύξουν την επιχειρηµατική τους σκέψη
ή ακόµη να τους δοθεί ερέθισµα για να ασχοληθούν µε τον κόσµο των επιχειρήσεων.
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς µέσω του Ελληνογερµανικού Εµπορικού &
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (!) παρέχει στο κοινό πληροφορίες για τα εξής:
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• σχετικά µε πηγές και διαδικασίες χρηµατοδότησης,
• σχετικά µε δυνατότητες κατάρτισης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας,
• σχετικά µε το νοµικό και το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες,
• σχετικά µε τις διαδικασίες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, πληροφόρηση για
δραστηριότητες άλλων φορέων,
• στην προαξιολόγηση της επιχειρηµατικής ιδέας,
• στη δηµιουργία πλάνου marketing,
• στη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικού πλάνου,
• στη δηµιουργία επιχειρηµατικού σχεδίου,
• στην επιλογή νοµικής µορφής επιχείρησης,
• στις επαφές µε άλλους φορείς όπως επιµελητήρια, επαγγελµατικές ενώσεις
και µε άλλους επιχειρηµατίες,
• µε σεµινάρια επιχειρηµατικότητας σε σχολικές µονάδες.
Η ενηµέρωση για τα παραπάνω γίνεται σε ένα συγκεκριµένο γραφείο (Αχαρνών 417).
Έτσι βγάζουµε το συµπέρασµα ότι η δυνατότητα στο να ενηµερωθεί ο κάθε ενδιαφερόµενος και να βοηθηθεί από την προσφερόµενη υπηρεσία αφορά µόνο
τα άτοµα που µπορούν να µεταφερθούν στο γραφείο. Συνεπώς δεν επιτρέπει
στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ή άτοµα που µένουν σε απόσταση, να βρεθούν
στο συγκεκριµένο γραφείο και να καρπωθούν τις υπηρεσίες τους και έτσι αυτοµάτως τους διαχωρίζει από τους υπόλοιπους ενδιαφερόµενους.
Αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα θεωρούµε ότι η βάση γνώσεων στα σχολεία δυστυχώς είναι ανύπαρκτη, δεδοµένου ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι
επικεντρωµένη στην προετοιµασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Η µειονεκτική θέση της Ελλάδας αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης/έρευνας/ειδικής κατάρτισης, µε στόχο την ασφαλή ενσωµάτωση του νέου στην αγορά
εργασίας και επιχειρήσεων, αναφέρεται µε ιδιαίτερη ευκρίνεια στην έκθεση 525
σελίδων του ΟΟΣΑ (Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη)
για το 2008 µε τίτλο «Education at a Glance».
Η Ελλάδα είναι µέλος του ΟΟΣΑ.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το σύνταγµά τους είναι προσαρµοσµένο έτσι
ώστε να βοηθάει την επιχειρηµατικότητα. Μερικά παραδείγµατα αναφέρονται
παρακάτω:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• Η συντονίστρια υπηρεσία/επιτροπή βελτίωσης επιχειρηµατικού περιβάλλοντος σε χώρες όπως το Λουξεµβούργο λειτουργεί ως µία διυπουργική επιτροπή
που περιλαµβάνει επιχειρηµατικές οργανώσεις και εµπορικά επιµελητήρια. Στη
Σουηδία υπάρχει επιτροπή απλούστευσης (υπουργείο Βιοµηχανίας και Εµπορίου, διυπουργική οµάδα).
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• Το σύστηµα αξιολόγησης επιχειρηµατικών επιπτώσεων είναι ένα σύστηµα το
οποίο είναι σε λειτουργία σε αρκετές χώρες αλλά στην Αγγλία, για παράδειγµα,
λειτουργεί µε ειδική δοµή για µερικές επιχειρήσεις.
• Στην κατάρτιση δηµοσίων υπαλλήλων στο Βέλγιο πραγµατοποιείται µεταρρύθµιση της διοίκησης που περιλαµβάνει καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
Στη ∆ανία υπάρχει καθοδήγηση των δηµοσίων υπαλλήλων για αξιολογήσεις επιχειρηµατικών επιπτώσεων.
• Η χρήση νέων τεχνολογιών της πληροφορίας. Στην Αυστρία το κοινό µπορεί
να έχει πρόσβαση σε on line δεδοµένα του αυστριακού γραφείου ευρεσιτεχνιών
– µητρώο εταιρειών υποστηριζόµενο από Η/Υ. Στη Φιλανδία υπάρχουν βάσεις
δεδοµένων για µητρώα εταιρειών, στατιστικές βιοµηχανίας και επιχειρήσεων.
ΜΗΤΡΩΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ
• Απλούστευση εντύπων: στην Αγγλία υπάρχει η χρήση ενιαίου εντύπου για
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Στη Φιλανδία υπάρχει απλούστευση των εντύπων σχετικών µε στατιστικές και φορολογία.
• Ενιαίος αριθµός µητρώου: στη ∆ανία από το 1998 υπάρχει κεντρικό µητρώο
επιχειρήσεων µε ενιαίο αριθµό. Στη Φιλανδία υπάρχει εθνικός φορέας µητρώων
για επιχειρήσεις και για φορολογικές υπηρεσίες.
• Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης αδείας: Στην Ιταλία η άδεια θεωρείται
δεδοµένη αν η διοίκηση δεν απαντήσει σε καθορισµένη χρονική περίοδο. Στην
Ολλανδία υπάρχει απλούστευση διαδικασιών έγκρισης για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ενώ οι προθεσµίες έγκρισης περιορίζονται σε 48 ώρες.
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
• Η απλούστευση λογιστικών απαιτήσεων εφαρµόζεται µε διάφορες διαδικασίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγµα η Ολλανδία µείωσε τα
χρόνια της τήρησης αρχείων από δέκα σε επτά έτη, όπως επίσης και η Φιλανδία που προχώρησε σε απλουστευµένη τήρηση βιβλίων για µικρές ιδιωτικές εταιρείες (ατοµικές οι περισσότερες).
• Σηµαντική επίσης είναι η απλούστευση στατιστικών απαιτήσεων. Στην Πορτογαλία γίνεται συγκεντρωτική συλλογή δεδοµένων από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία. Στο Ηνωµένο Βασίλειο οι µικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται από εγγραφές και επίσηµες δηλώσεις όταν αυτό είναι δυνατόν.
• Η απλούστευση φορολογικών απαιτήσεων, όπως διατυπώσεις, µειωµένη συχνότητα δηλώσεων κ.ά. Στη Γαλλία ισχύει για µικρές επιχειρήσεις. Στην Ιταλία
το ∆ιάταγµα Tremonti είναι ένας φόρος που θα αντικαταστήσει έξι.
• Οι φορολογικές ελαφρύνσεις που παίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο για τις
ανερχόµενες αλλά και υφιστάµενες επιχειρήσεις. Στην Ισπανία και την Ιρλανδία
ισχύει για ανέργους που ιδρύουν µία επιχείρηση. Στη Σουηδία ισχύει για ιδιώτες
που επενδύουν σε έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων.
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Η ευελιξία αγοράς εργασίας είναι απαραίτητο προνόµιο για κάθε ευρωπαϊκή
χώρα. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο σηµείο επαφής για διατυπώσεις σχετικές µε
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την απασχόληση. Για παράδειγµα, στο Λουξεµβούργο και την Πορτογαλία υπάρχει ενιαίο σηµείο επαφής για θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ γίνεται χρήση
ενιαίου εντύπου για την πρόσληψη µισθωτών.
• Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για έναρξη λειτουργίας επιχείρησης ή νέους µισθωτούς. Στο Βέλγιο το δικαίωµα για επίδοµα ανεργίας διατηρείται για αυτοαπασχολούµενους που ιδρύουν επιχείρηση για πρώτη φορά. Επίσης, υπάρχει η
δυνατότητα χορήγησης «δανείων ανεργίας» για ανέργους που ιδρύουν επιχείρηση.
Στην Ιρλανδία ισχύει διετής απαλλαγή καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για νέους µισθωτούς και µειωµένες εισφορές για χαµηλόµισθους και στην
Πορτογαλία ισχύει η απαλλαγή καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για
τα πρώτα τρία έτη για την πρόσληψη ανέργων και νέων που αναζητούν για πρώτη
φορά εργασία.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ:

Σε µια χώρα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αυτό που σίγουρα θα
περίµενε κάποιος να αντιµετωπίσει θα ήταν µια απλοποιηµένη ενιαία µορφή διαδικασιών. Αυτό που θα αναλύσουµε είναι το κατά πόσο ο κρατικός ελληνικός µηχανισµός βοηθάει ή δυσκολεύει έναν νέο να φτάσει το όνειρό του µέσα από τις
απαραίτητες διαδικασίες σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα.
Στην Ελλάδα του σήµερα εκτός από κεφάλαιο και θέληση κάποιος πρέπει να
έχει και τεράστια υποµονή, έτσι ώστε να µπορεί να αντεπεξέλθει και να αντιµετωπίσει τις αντιεπαγγελµατικές συνθήκες που ισχύουν σήµερα.
Η ανυπαρξία ενιαίας πολιτικής γύρω από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι το
µεγαλύτερο εµπόδιο το οποίο πρέπει να υπερπηδήσει ένας νέος που θέλει να
δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά.
Συνεχείς φορολογικές µετατροπές και νέοι τρόποι δανεισµού για τις επιχειρήσεις είναι κάποια από τα µεγάλα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσει ο νέος. Συνεπώς, η θέληση για έναν νέο δεν είναι αρκετή για µια επιτυχηµένη
επαγγελµατική πορεία. Χρειάζεται την υποστήριξη του κράτους σε θέµατα γραφειοκρατικών και νοµικών διαδικασιών και σωστές υποδοµές για να πατήσει και
να χτίσει πάνω σε αυτές το όνειρό του.
Η παραοικονοµία, ένα µεγάλο και αναγνωρισµένο πρόβληµα, εµπλέκεται σε
όλα αυτά όπου, σύµφωνα µε υπολογισµούς της Παγκόσµιας Τράπεζας, ανέρχεται στο 28,6% του ΑΕΠ για το 2005 και στη σχέση του νέου επιχειρηµατία µε
το δηµόσιο περιλαµβάνονται τα παρακάτω: «γρηγορόσηµα» (0,23% του τζίρου
της επιχείρησης), «µίζες»(πεποίθηση ότι είναι αναγκαίο 55,91% σε δείγµα 546
επιχειρήσεων) κ.ά.
Επίσης, σε πρόσφατη έκθεση του ίδιου οργανισµού «doing Business 2008» η
Ελλάδα βρίσκεται την τελευταία θέση όλων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς καταλαµβάνει την 100ή θέση στη διεθνή κατάταξη, κάτω από
την Πολωνία που είναι προτελευταία στην 75η θέση.
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Η ίδια πηγή συµπεριλαµβάνει την ιστορία ενός επιχειρηµατία στην Ελλάδα που
περίµενε 90 ηµέρες για την άδεια καταλληλότητας ακινήτου και ακόµη 45 ηµέρες αφού του χορηγήθηκε η άδεια για να συνδεθεί µε τη ∆ΕΗ (καθώς τα διαχειριστικά έξοδα είχαν ήδη ξεκινήσει), ενώ για την ίδια διαδικασία στη Σερβία
σήµερα χρειάζονται µόλις 15 µέρες! Τα κριτήρια αξιολόγησης, σε αυτή την
έρευνα, ήταν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες για να ανοίξει ή να κλείσει µια επιχείρηση, η ισχύς των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων, η ευκολία εισαγωγών και εξαγωγών, το ύψος της φορολογίας και το εργασιακό καθεστώς.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί τη σηµαντικότητα της ανάπτυξης
της νεανικής επιχειρηµατικότητας και λαµβάνουν ειδικά µέτρα, φορολογικά και
γραφειοκρατικά, που βοηθούν τους νέους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις
της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Έρευνα της Παγκόσµιας Τράπεζας δείχνει ότι σε 155 χώρες το 70% από αυτές
αναπροσαρµόζουν τη νοµοθεσία τους έτσι ώστε να γίνει το περιβάλλον πιο φιλικό προς τη νεανική επιχειρηµατικότητα (µείωση δασµών, βελτίωση υποδοµών,
περιορισµός της γραφειοκρατίας κ.ά.). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η
Ελλάδα καταλαµβάνει µία από τις τελευταίες θέσεις παγκοσµίως όσον αφορά
την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, σύµφωνα µε έρευνα του ΙΟΒΕ σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο .
Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε το ΕΒΕΘ τον Νοέµβριο 2008 σε
118 επιχειρήσεις, το 90% πιστεύουν ότι το ευρύ κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας δεν ευνοεί την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας,
ενώ την ίδια στιγµή το 74% εκτιµά ότι η ενίσχυσή της είναι πολύ σηµαντική για
την οικονοµία της Ελλάδας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κλείνουµε αυτήν την προσέγγιση µε µια σειρά συγκεντρωτικών συµπερασµάτων (πέρα από αυτά που αναγράφουµε ανά ενότητα).
• Τα περισσότερα προγράµµατα ενίσχυσης αφορούν τις ήδη υφιστάµενες µικροµεσαίες κυρίως επιχειρήσεις (οποιαδήποτε νοµική µορφή κι αν έχουν).
• Στα περισσότερα προγράµµατα το ελληνικό δηµόσιο δεν ενισχύει την επιχειρηµατικότητα των νέων ανθρώπων στο 100%, αλλά αναλόγως το είδος της
επιχείρησης επιχορηγεί συνήθως σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50% της
επένδυσης, και µάλιστα δίνει και κίνητρο στους νέους που δεν έχουν το υπόλοιπο 50% (ίδια συµµετοχή) να προβούν σε τραπεζικό δανεισµό. Αν κάποιος
δεν έχει τα απαιτούµενα κεφάλαια και δεν θέλει να δανειστεί τότε η ιδέα του
αµέσως απορρίπτεται.
• Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία και µόνο πρόταση
στο πρόγραµµα. ∆ηλαδή εάν κάποιος έχει στο µυαλό του δύο διαφορετικές
νέες ιδέες θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει τη µία ή να περιµένει τον επόµενο
κύκλο προγράµµατος.
• Το κράτος θα πρέπει να µειώσει τη γραφειοκρατία και να δώσει κίνητρα στο
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νέο επιχειρηµατία όπως άτοκα δάνεια.
• Στον τοµέα της εκπαίδευσης το κράτος δεν φροντίζει εγκαίρως (από το σχολείο δηλαδή) να ενθαρρύνει τους µαθητές να ιδρύσουν µία δική τους επιχείρηση µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην Αµερική, για παράδειγµα, εφαρµόζεται το
πρόγραµµα Students in free Enterprise, στο οποίο οι µαθητές παρακολουθούν
µαθήµατα οικονοµικών και διοίκησης επιχειρήσεων.
• Η γραφειοκρατία στη χώρα µας είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα που πρέπει
να αντιµετωπιστεί άµεσα από το κράτος, έτσι ώστε το περιβάλλον να είναι πιο
φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, στη χώρα µας, η ίδρυση µίας επιχείρησης είναι αρκετά χρονοβόρα (π.χ. µια αεροπορική εταιρεία χρειάζεται ένα
χρόνο περίπου για να αρχίσει να εκτελεί δροµολόγια), σε αντίθεση µε άλλες
χώρες όπως π.χ. η Σερβία, στην οποία ο χρόνος ίδρυσης µίας επιχείρησης είναι
περίπου 20 ηµέρες.
• Σε κάποια προγράµµατα επιχορήγησης επιτρέπεται η συµµετοχή εταιρειών
venture capital κατά ένα ποσοστό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η συµµετοχή τους, διότι εάν ο νέος επιχειρηµατίας πάει καλά και η επιχείρησή του
είναι κερδοφόρα, τότε υπάρχει περίπτωση η εταιρεία venture capital να θελήσει
να αυξήσει το ποσοστό της σε αυτήν και ο νέος επιχειρηµατίας να «αναγκαστεί» να αποχωρήσει.
• Παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση για τους ενδιαφεροµένους
ούτε καλή ενηµέρωση για τα προγράµµατα. Πρέπει ο καθένας µόνος του να επισκέπτεται τα επιµέρους γραφεία του ΟΑΕ∆ π.χ. και εκεί είναι που έρχεται αντιµέτωπος µε τη γραφειοκρατία.
Από τα µέχρι τώρα ευρήµατα, λοιπόν, αυτό που παρατηρούµε είναι µια σύγχυση µεταξύ του ίδιου του µηχανισµού όπου το ένα όργανο καταρρίπτει τη δικαιοδοσία και τη φερεγγυότητα του άλλου. Συνεπώς θα µπορούσαµε να
προτείνουµε τα παρακάτω:
• Η ανάγκη για δηµιουργία ενός φορέα, ανεξάρτητου των ήδη υφιστάµενων
(υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΟΜΜΕΧ) που το αντικείµενό του να είναι η προώθηση
προγραµµάτων στα σχολεία, σχετικών µε την επιχειρηµατικότητα, (όπως άλλωστε συµβαίνει µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες), η εξολοκλήρου ενηµέρωση των πολιτών για όλα τα προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας
και η δηµιουργία σωµάτων συµβούλων που να αναλαµβάνουν την καθοδήγηση
των νέων πολιτών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν είναι επιτακτική.
• Νέα φορολογικά µέτρα υπέρ των νέων επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών π.χ.
αφορολόγητο για τα πρώτα τρία χρόνια, απόδοση κεφαλαίων µε τη µορφή δανεισµού άτοκα για µία πενταετία, ενιαία πολιτική αντιµετώπισης από όλες τις
τράπεζες, είναι απαραίτητα προκειµένου να προωθηθεί σωστά η νεανική επιχειρηµατικότητα.
• ∆ηµιουργία ενός δικτυακού τόπου µε συγκεντρωµένες όλες τις απαραίτητες
σχετικές πληροφορίες για την ενηµέρωση των πολιτών, on-line πλατφόρµες επικοινωνίας και φόρµες συµπλήρωσης κατόπιν απευθείας καθοδήγησης κ.ά.
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• ∆ηµιουργία έντυπου υλικού που θα διανέµεται δωρεάν και ελεύθερα σε κοµβικά σηµεία της Αθήνας και της επαρχίας.
• Πληροφόρηση µέσω ΜΜΕ και κατά προτίµηση από την κρατική τηλεόραση
σε συνεχή βάση µέσω ειδικά διαµορφωµένων προγραµµάτων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Υπάρχει πληροφόρηση και παραπληροφόρηση. Υπάρχει σχετική γνώση και
υψηλή άγνοια. Πολλές πηγές διάσπαρτες. Αρµόδιοι και αναρµόδιοι. Και ένα κράτος που πολλές φορές είναι παρατηρητής και όχι καθοδηγητής. Και η ανασφάλεια απλά αποτελεί αναπόσπαστο πια κοµµάτι της καθηµερινότητας.
Μπορεί η ηλικία στη χώρα µας να θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας για πρόοδο και επιχειρηµατική εξέλιξη. Όµως η γνώση και η αναζήτηση της ακέραιης και
έγκυρης πληροφορίας είναι αυτή που θα µας δώσει το έναυσµα για µια πορεία
προς ένα µέλλον πιο κοντά στις πεποιθήσεις µας και στα όνειρά µας.
Ζητούµε λοιπόν δοµή στη ροή πληροφόρησης. Πρόσβαση σε όλες τις πηγές
ενηµέρωσης. Με οργάνωση και σεβασµό προς τον πολίτη ως εκκολαπτόµενο
µέλος της αγοράς. Με ταχύτητα και εγκυρότητα. Και πάνω απ’ όλα µε εµπιστοσύνη.
Όπως ήδη συµβαίνει σε όλες τις ευνοµούµενες κοινωνίες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας ισότιµα µέλη είµαστε και εµείς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος «επιχειρηµατικότητα» είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος µεταξύ των νέων. Στην πραγµατικότητα
όµως τα αποτελέσµατα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο πολιτικός µας φορέας θα πρέπει αρχικά να
απαντήσει γιατί οι νέοι ενώ κουβεντιάζουν για την επιχειρηµατικότητα τελικά δεν επιχειρούν.
Η απάντηση δεν µπορεί να είναι άλλη από την έλλειψη επιχειρηµατικής κουλτούρας και θα πρέπει να
κάνουµε την αυτοκριτική µας καθώς δεν συγκρουστήκαµε µε συντηρητικές νοοτροπίες που πολλές
φορές προέρχονταν εκ των έσω. ∆υστυχώς στην πατρίδα µας παραµένει µία κατεστηµένη νοοτροπία,
που έχει σαν αποτέλεσµα µια κρατικοδίαιτη κουλτούρα εξάρτησης και υπερασφάλειας, όπου ο νέος
κάνει ξανά όνειρο του µία θέση στο δηµόσιο. Η συµµετοχή των νέων στους πρόσφατους διαγωνισµούς του δηµοσίου έρχεται να επιβεβαιώσει την υποψία µας, καθώς πάνω από 100.000 νέοι αναζήτησαν µία θέση στο δηµόσιο.

Σχέση επιχείρησης - επιχειρηµατία

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι δεν θα µπορούσε παρά να αποτελεί την πρώτη και κύρια προτεραιότητα για
το νέο πολιτικό φορέα νεολαίας η δηµιουργία επιχειρηµατικής κουλούρας στη νέα γενιά. Ως νέος πολιτικός φορέας νεολαίας πρέπει να προβάλλουµε ως κύριο κίνητρο επιχειρηµατικότητας τη θετική συ113
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νεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο, κάνοντας λόγο για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα. Πρέπει να
συµβάλλουµε στο µετασχηµατισµό των επιχειρηµατικών συµπεριφορών και στην εξωστρέφεια ώστε να
ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις. Είναι απαραίτητο να καταστήσουµε τη βιωσιµότητα της επιχείρησης ανεξάρτητη από τη ζωή του επιχειρηµατία. Είναι επιτακτική ανάγκη τόσο για λόγους κοινωνικούς
όσο και ανάπτυξής της να αποτελεί αυτόνοµη οντότητα. Ο νέος πολιτικός µας φορέας να αναλάβει
άµεσα πρωτοβουλίες και να προχωρήσει σε δράσεις διότι η ανάπτυξη κουλτούρας δεν εξασφαλίζεται
από την ύπαρξη διακηρύξεων και εξαγγελιών.

Σχέση επιχείρησης - εργαζοµένων
Η ανταποδοτικότητα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας αξιών στις οποίες εδράζεται η
σχέση επιχείρησης και εργαζοµένων. Πρέπει ο εργαζόµενος να γνωρίζει πού επενδύονται τα κέρδη της
επιχείρησης και να νιώθει συµµέτοχος. Η εργασία και η δηµιουργικότητα των εργαζοµένων εξαρτάται σε
πολύ µεγάλο βαθµό από το εργασιακό περιβάλλον. Αυτό είναι ίσως και το κοµµάτι που µπορούµε ως
νέοι σοσιαλιστές επιχειρηµατίες να επενδύσουµε και να εξελίξουµε. Εδώ πρέπει να προσθέσουµε και την
εκπαίδευση του προσωπικού την αποκλειστική ευθύνη της οποίας έχει η επιχείρηση και η οποία συµβάλλει στην κερδοφορία της.

Σχέση επιχείρησης - κοινωνίας
Το κέρδος δεν πρέπει να είναι καταδικαστέο αντιθέτως, είναι απολύτως απαραίτητο. Οφείλει η επιχείρηση να υπηρετεί ένα πλέγµα κανόνων και ηθικών αξιών προσφέροντας στους πελάτες υψηλή ποιότητα και τίµιες τιµές. Αµοιβαίο κέρδος αποτελεί η πρόσφατη πρακτική της εµπλοκής των πελατών
στην παραγωγική διαδικασία για τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών (customer feedback).

Σχέση επιχείρησης - κράτους
Το τέρας της γραφειοκρατίας εµποδίζει σηµαντικά την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας είναι το µη ρεαλιστικό φορολογικό-νοµικό πλαίσιο.
Στην πορεία για την οικοδόµηση του νέου πολιτικού φορέα νεολαίας θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συζήτηση να αγγίξει κάθε νέο και νέα που ενδιαφέρεται για το ζήτηµα της επιχειρηµατικότητας. Σε αυτή την προσπάθεια µπορούν να βοηθήσουν οι σύνδεσµοι των νέων επιχειρηµατιών
και η ένωσή τους, όπως και πλήθος κλαδικών συνδέσµων νέων επιχειρηµατιών, όπως των νέων αγροτών,
που πιθανότατα γνωρίζουν και ιδιαίτερα προβλήµατα που απασχολούν τους κλάδους τους.
Σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι δεν ενδιαφέρουν όλους όλα τα θέµατα, άρα η επικοινωνιακή προσπάθεια πρέπει να εξειδικευτεί. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί σε αυτούς που δεν
εκπροσωπούνται από κανένα απολύτως φορέα, είτε γιατί δεν ενδιαφέρονται είτε γιατί δεν τους δόθηκε
ποτέ µια τέτοια ευκαιρία. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι σε κάποια φτωχογειτονιά µπορεί να ετοιµάζεται να µπει στην παραγωγική διαδικασία κάποιος εν δυνάµει νέος Bill Gates ή Howard Schultz
(Πρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής της Starbucks). Ελληνόπουλο ή µετανάστης δεν έχει σηµασία.
Τελικά στην πολιτική διαδικασία µεγαλύτερη σηµασία από τους τρόπους που θα διαλέξεις για να επικοινωνήσεις το µήνυµά σου έχει αυτό καθαυτό το µήνυµα. Ας διαλέξουµε ένα ισχυρό µήνυµα «Η επιχειρηµατικότητα, η καινοτοµία και η γνώση πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την Ελλάδα
στις αρχές του 21ου αιώνα». Ας ξαναφέρουµε εκείνο το παλιό σύνθηµα που αφορούσε 15% για την
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παιδεία στην επικαιρότητα, ελαφρώς τροποποιηµένο όµως: «15% για την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και τη γνώση», ίσως δεν είναι ουτοπία, ίσως είναι ο τρόπος για να αναπτυχθεί πραγµατικά η
χώρα µας επενδύοντας στο νεανικό επιστηµονικό και επιχειρηµατικό δυναµικό της. Άλλωστε, κάποτε
πρέπει να επιβεβαιώσουµε τα στερεότυπα που ανακυκλώνουµε, όπως «Οι έξυπνοι Έλληνες» ή «Το εµπορικό δαιµόνιο των Ελλήνων» εντός της πατρίδας µας. Η πρόταση του προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου, για αξιοποίηση του 40% των πόρων του ∆΄ ΚΠΣ σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό (σε
σχέση µε το 18% του Γ΄ ΚΠΣ), ίσως ήταν η καλύτερη «πάσα» για το νέο πολιτικό µας φορέα.

Β. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
1. Αλλαγή της στάσης απέναντι στον Έλληνα επιχειρηµατία
Κινήσεις που στόχο έχουν να αλλάξουν την οπτική, την αντίληψη που έχει µια κοινωνία για την επιχειρηµατικότητα, δηµιουργώντας αυτό που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «επιχειρηµατική κουλτούρα».
2. Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων
Η πρώτη οµάδα που πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο συγκεκριµένων πολιτικών είναι οι γυναίκες. Μια
ακόµη οµάδα πληθυσµού, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας της οποίας πρέπει να αποτελέσει στόχο
πολιτικής, είναι οι µετανάστες.
3. Η επιχειρηµατικότητα κατά της ανεργίας
Θα πρέπει να εξηγήσουµε, λοιπόν, ότι η επιχειρηµατική δραστηριοποίηση των νέων θα συµβάλει στην
καταπολέµηση της ανεργίας. Σήµερα, στην Ευρώπη, το 67% των θέσεων απασχόλησης δηµιουργείται
στις υπηρεσίες και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κατεξοχήν χώρο που µπορούν να δραστηριοποιηθούν νέοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι χώρες µε µικρή ανεργία είναι αυτές που έκαναν εγκαίρως τη
στροφή από τη βιοµηχανική βάση παραγωγής σε αυτή των υπηρεσιών.
4. Προσανατολισµός στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα
Η στρατηγική ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας αναφέρεται στο ζήτηµα της έρευνας και ανάπτυξης.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση των χωρών της Ε.Ε. όσον αφορά τις δαπάνες για έρευνα. Μολονότι οι δηµόσιες δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια –οι σχετικές εισροές από την Ε.Ε. είχαν βέβαια αποφασιστική συµβολή σε αυτό το
αποτέλεσµα– οι ιδιωτικές δαπάνες παραµένουν εξαιρετικά χαµηλές. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη
εφαρµογής πολιτικών ενθάρρυνσης της ερευνητικής προσπάθειας των επιχειρήσεων. Τέτοιες πολιτικές
µπορεί να δίνουν έµφαση είτε στην οικονοµική ενίσχυση των επιχειρήσεων π.χ. µέσω ευνοϊκών φορολογικών ρυθµίσεων για έρευνα και ανάπτυξη, είτε στη θεσµική προώθηση της συνεργασίας ανάµεσα στις
επιχειρήσεις και τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα.
5. Άρση εµποδίων για την άσκηση επιχειρηµατικότητας
Η άρση των εµποδίων στην επιχειρηµατική δραστηριότητα αναµφίβολα απαιτεί σηµαντικότατες µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση. Ένα επιπρόσθετο µέτρο είναι η προώθηση φορολογικών κινήτρων
για τους επιχειρηµατίες. Συγκεκριµένα το νέο φορολογικό σύστηµα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
απλότητα, σταθερότητα, διαφάνεια και χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις.
6. Ενίσχυση του ανταγωνισµού
Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα µπορεί να ενισχυθεί ουσιαστικά µόνο αν ενταθεί ο ανταγωνισµός.
Η κρατική παρέµβαση στη λειτουργία του ανταγωνισµού πρέπει να στοχεύει στη µεγιστοποίηση του
καταναλωτικού οφέλους και όχι στη µεγιστοποίηση των κερδών.
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Είναι απαραίτητο να πληροφορούνται εγκαίρως οι επιχειρηµατίες την οικονοµική πολιτική που θα
ακολουθηθεί και άµεσα τους ενδιαφέρει και η οποία πρέπει να είναι µακροχρόνιας διάρκειας και αξιόπιστη. Για να στραφεί η επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας σε µακροχρόνιες παραγωγικές επενδύσεις
σε οποιονδήποτε κλάδο είναι απαραίτητο η οικονοµική πολιτική να διεξάγεται βάσει ενός σταθερού
θεσµικού και νοµικού πλαισίου, χωρίς παλλινωδίες ή άκαιρες και επιπόλαιες παρεµβάσεις.
7. Επιβράβευση επιχειρηµατικής προσπάθειας
Είναι πολύ ωφέλιµο να επιβραβεύεται από την πολιτεία και τις διάφορες επιχειρηµατικές ενώσεις η παραγωγική προσπάθεια των ατόµων και να τιµωρείται η παράνοµη και παρασιτική τους δραστηριότητα.
8. Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικής προσπάθειας
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων, η διευκόλυνση των επιχειρηµατιών στην ανεύρεση κεφαλαίων και στην προσβασιµότητα στις χρηµατοδοτικές πηγές κρίνεται επιβεβληµένη. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η διευκόλυνση της χρηµατοδότησης νέων εγχειρηµάτων
µπορεί να περιορίσει το βάρος του αρχικού κόστους εκκίνησης, το οποίο θεωρείται υψηλό για τα δεδοµένα της Ελλάδας. Χωρίς να ξεχνάµε την ιδιαίτερα σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων που είναι η υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων, σηµαντικός καθίσταται ο ρόλος των τραπεζών
στην ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
9. Προγράµµατα για νέους επιχειρηµατίες
Οι νέοι είναι η κατηγορία του πληθυσµού που εµφανίζεται πιο δραστήρια και πιο ευνοϊκά διακείµενη
προς την επιχειρηµατικότητα. Επιβάλλεται συνεπώς η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των
νέων. Γνωρίζουµε σήµερα ότι οι νέοι -επίδοξοι επιχειρηµατίες εκµεταλλεύονται ως ένα µόνο βαθµό τα
υφιστάµενα κρατικά προγράµµατα. Η προσφυγή τους στα προγράµµατα αυτά µπορεί να διευρυνθεί µε
την ενεργοποίηση νέων δράσεων και την πληρέστερη ενηµέρωση για τις δυνατότητες που παρέχουν.
10. Καινοτοµία, ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων
Προσοχή, καινοτοµία δεν σηµαίνει απαραίτητα τεχνολογική. Καινοτοµία µπορούµε να έχουµε παντού,
σε κάθε τοµέα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Καινοτοµία είναι και η διαφοροποίηση από τον
ανταγωνισµό, έτσι ώστε να προσεγγίσουν συγκεκριµένα τµήµατα του αγοραστικού κοινού. Στις µικρές
επιχειρήσεις, για να είναι ανταγωνιστικές, συνήθως η διαφοροποίηση ταυτίζεται µε την παροχή εξειδικευµένων ποιοτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι µικρές επιχειρήσεις, εξάλλου, µπορούν να συνεργασθούν και να καταφύγουν στη διαδικασία της δικτύωσης (clustering), δηµιουργώντας δίκτυα οµοειδών
επιχειρήσεων ή καθετοποιηµένα δίκτυα ώστε να επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας και να αντιµετωπίσουν τις ανταγωνίστριες πολυεθνικές.
11. Ο ρόλος της πολιτείας (Προγράµµατα Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, Θυρίδες Νεανικές Επιχειρηµατικότητας)
Είναι προφανές ότι η νέα διακυβέρνηση της Ν.∆. δεν έχει στις προτεραιότητές της τη νεανική επιχειρηµατικότητα. Ο νέος µας πολιτικός φορέας πρέπει να στηλιτεύσει την παρούσα κατάσταση και να παρουσιάσει άµεσα τις θέσεις του για το ρόλο της πολιτείας.
12. Η επιχειρηµατικότητα, η καινοτοµία και η γνώση πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την
Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα
«15% για την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και τη γνώση», ίσως δεν είναι ουτοπία, ίσως είναι ο
τρόπος για να αναπτυχθεί πραγµατικά η χώρα µας επενδύοντας στο νεανικό επιστηµονικό και επιχειρηµατικό δυναµικό της.
116

63 OS 204:Layout 1

5/16/09

12:09 AM

Page 117

Γ. ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Εισαγωγή
Φέτος ολοκληρώνεται ένας 25έτης κύκλος της ελληνικής γεωργίας µετά την ένταξη της χώρας µας στην
Ε.Ε. Η Ελλάδα ως µία καθαρά αγροτική χώρα είναι απαράδεκτο να έχει ακόµη προβλήµατα τέτοιου
µεγέθους.
Με λίγα λόγια το πρόβληµα της ελληνικής γεωργίας συνοψίζεται σε τέσσερις παραµέτρους:
α) Το υψηλό κόστος παραγωγής και η µειωµένη τιµή πώλησης των προϊόντων.
β) Η υπερεντατικοποίηση των καλλιεργειών και η µακρόχρονη ρύπανση της γης.
γ) Η τεράστια έλλειψη πολιτικών και υποδοµών τυποποίησης και εµπορίας.
δ) Η απουσία συνεννόησης και κοινής πολιτικής των αγροτών.
Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε τον πολυτεµαχισµό της γης και µε τα όσα αυτό συνεπάγεται την έλλειψη
τεχνογνωσίας από τους αγρότες και την προβληµατική λειτουργία των συνεταιρισµών, εντείνουν το πρόβληµα.
Σε αυτό το σηµείο θα ήταν σωστό να αναφέρουµε ότι θα πρέπει πλέον οι συνεταιρισµοί να σταµατήσουν να λειτουργούν ως διεκπεραιωτές της κρατικής γραφειοκρατίας και να αρχίσουν να λειτουργούν
ως στρατηγικά κέντρα γεωργικής ανάπτυξης, αφού άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος τους. Χρήσιµο θα
ήταν να δηµιουργηθούν και συνεταιρισµοί ανταλλαγής ιδεών και µεθόδων καλλιέργειας µεταξύ αγροτών και κοινής πολιτικής τους εξαγοράς προϊόντων από τους εµπόρους.
Συγκεκριµένα στις µέρες µας η ευρωπαϊκή και παγκόσµια σκηνή επιβάλλει αναπροσαρµογές που µπορούν να συµπυκνωθούν σε δύο άξονες:
α) στην προώθηση ενός δυναµικού αγροτοδιατροφικού τοµέα, πρωτοπόρου στην εθνική µας οικονοµία και ανταγωνιστικού στην εγχώρια αγορά, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και στον κόσµο.
β) στη βιώσιµη, και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. Βιώσιµη οικονοµικά, κοινωνικά
και οικολογικά. Ανάπτυξη που θα εξασφαλίσει ευηµερία και ποιότητα ζωής στους κατοίκους της, στον
ελληνικό πληθυσµό αλλά και σε όσους επιλέγουν διεθνώς τα προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου.
Β. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Στόχος µας λοιπόν θα πρέπει να είναι η αύξηση µέσα στην επόµενη 10ετία του πραγµατικού εισοδήµατος κατά 40%. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί έµφαση:
1. Στη µετατροπή των συνεταιρισµών σε τράπεζες γης και αγροτικής ανάπτυξης. Μέτοχοι σε αυτές µε
τη γη τους θα είναι οι αγρότες. Το κράτος ως κίνητρα συµµετοχής θα πρέπει να δώσει την πλήρη
απαλλαγή χρεών που βαρύνουν αυτούς τους κλήρους µέχρι σήµερα.
Η διοίκηση των συνεταιρισµών αυτών θα αποτελείται από τεχνοκρατικά στελέχη που θα προσλαµβάνονται µε ανοιχτές διαδικασίες και ο διορισµός τους θα εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση του συνεταιρισµού.
2. Στην ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδιασµού υποδοµών συντήρησης, τυποποίησης και µεταφοράς των
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αγροτικών προϊόντων. Οι υποδοµές αυτές θα συνιδρύονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και τους συνεταιρισµούς.
3. Στη δηµιουργία ξεχωριστού κλάδου στο ΓΕΩΤΕΕ όπου θα στελεχώνεται από άτοµα µε κατάλληλες
γνώσεις για τη διοίκηση των συνεταιρισµών.
4. Στην προώθηση σχεδίου µετατροπής των καλλιεργειών σε θερµοκηπιακές και βιολογικές καλλιέργειες.
Ακόµη, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε νέους καινοτόµους άξονες που θα συνδυάζουν την ποιότητα
µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και θα περνούν από την εθνική και κοινοτική αποκλειστική προστασία στη φάση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Οι άξονες αυτοί θα είναι:
1. Η ένταξη της ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας σε ένα συνολικό σχεδιασµό ολοκληρωµένης ανάπτυξης της υπαίθρου. Ο σχεδιασµός αυτός θα πρέπει να γίνει µε διαδικασίες που θα κινητοποιήσουν
τις τοπικές κοινωνίες ώστε να πάρουν την τύχη στα χέρια τους.
2. Η δηµιουργία αναπτυξιακών προτάσεων που θα ενσωµατώνουν στην αγροτική ανάπτυξη εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ώστε να γίνεται η προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων (επισκέψιµα πρότυπα αγροκτήµατα).
3. Η προώθηση διαφόρων επαγγελµατικών οργανώσεων, όπως σύλλογοι νέων αγροτών που θα δηµιουργήσουν δίκτυα εµπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, και η ανάδειξη νέων καλλιεργειών που θα καλύπτουν υπαρκτές ελλείψεις της εγχώριας παραγωγής και θα διατηρούν και θα
αναπτύξουν οικογενειακές µονάδες αγροτικής παραγωγής µεταποίησης και εµπορίας (π.χ. γυναικείοι
τοπικοί συνεταιρισµοί).
4. Ο σχεδιασµός συνοδευτικών µέτρων κοινωνικής στήριξης σε οµάδες αγροτών που ενδεχόµενα η
νέα ΚΑΠ µπορεί να εµπεριέχει απειλές αποκλεισµού και περιθωριοποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1γ
Επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Περιγραφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Μεταποίηση (περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Β)
Λιανικό Εµπόριο Χειροτεχνικών προϊόντων πιστοποιηµένων µε κατοχυρωµένο σήµα Χειροτεχνίας
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί, Παιδότοποι
Πλυντήρια αυτοκινήτων
Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων
Τροφοδοσία µε Τρόφιµα (Catering)
Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
Ταχυµεταφορές
Ανάπτυξη Εφαρµογών Λογισµικού
∆ιαφήµιση
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Φωτογραφικές ∆ραστηριότητες
Οργάνωση περιοδικών εµπορικών εκθέσεων και συνεδρίων (δεν επιχορηγούνται οι δαπάνες διαµόρφωσης των εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων)
Ιδιωτικές Καλλιτεχνικές Σχολές
Στούντιο Επεξεργασίας ήχου & Εικόνας - Ηχογραφήσεις
∆ηµιουργία και Εκµετάλλευση Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Πλυντήρια- Στεγνοκαθαριστήρια κλωστ/κών και γούνινων προϊόντων
Υπηρεσίες Παραγωγής Φωτοτυπιών και Φωτοαντιγράφων
Ηλεκτρολόγοι-Ηλεκτρολογικές Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού κτιριακού εξοπλισµού (κωδ.
ΚΑ∆: 45.31)
Εργασίες υδραυλικών Εγκαταστάσεων (κωδ. ΚΑ∆: 45.33)
Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού (κωδ. ΚΑ∆: 64.20.10.93)
Υπηρεσίες εξειδικευµένων επιχειρηµατικών δικτύων (κωδ. ΚΑ∆: 64.20.15)
Υπηρεσίες δικτύων δεδοµένων (κωδ. ΚΑ∆: 64.20.16)
∆ραστηριότητες Κοµµωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής (Κωδ. 930.2 του ΣΤΑΚΟ∆ 2003)
Από τον κωδ. 930.4 (ΣΤΑΚΟ∆ 2003), «Υπηρεσίες συναφείς µε τη φυσική ευεξία», όπως: χαµάµ, σάουνα και ατµόλουτρα, σολάριουµ, ιαµατικά λουτρά, σαλόνια αδυνατίσµατος, σαλόνια µασάζ, κέντρα
αδυνατίσµατος.
Από τον κωδ. 502.0 (ΣΤΑΚΟ∆ 2003): Συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητων οχηµάτων. Εξαιρούνται
τα: ρυµούλκηση, τοποθέτηση εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών χωρίς αυτή να αποτελεί µέρος της παραγωγικής διαδικασίας, και η οδική βοήθεια.
Από τον κωδ. 504.0 (ΣΤΑΚΟ∆ 2003) µόνο «Συντήρηση και επισκευή µοτοσυκλετών» (Εξαιρείται παντός είδους εµπορική δραστηριότητα)
∆ραστηριότητες σκίασης και ηλιοπροστασίας (τέντες, κ.ά.).
ΠΙΝΑΚΑΣ Β:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΚΟ∆

15
155.2
158.1
158.2
158.4
158.5
Από την 158.6
158.7
158.8

∆ραστηριότητες Μεταποίησης

Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Mόνον οι παρακάτω δραστηριότητες :
Παρασκευή παγωτών.
Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής.
Παραγωγή φρυγανιών και µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών
ζαχαροπλαστικής.
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών.
Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων.
Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συµπυκνωµάτων και εκχυλισµάτων
καφέ και τσαγιού. Παραγωγή αφεψηµάτων βοτάνων.
Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων (κέτσαπ, σάλτσες, µουστάρδα, µαγιονέζα).
Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών
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τροφών (διαιτητικές τροφές, παιδικές τροφές).
Παραγωγή σουπών, ζωµών και σαλατών.
Παραγωγή αλκοολούχων ποτών
(των αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων οινοπνευµατωδών ποτών,
συνθέτων αλκοολούχων παρακευασµάτων (καλούµενων συµπεπυκνωµένων
εκχυλισµάτων) διά την παρασκευή ποτών) (βλέπε παρακάτω ΣΗΜΕΙΩΣΗ I).
Ζυθοποιία.
Παραγωγή µεταλλικών νερών & αναψυκτικών (Εξαιρείται η παραγωγή χυµών
από φρούτα & λαχανικά)
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην της νηµατοποίησης λιναριού και κάνναβης.
Κατασκευή ειδών ένδυσης. Κατεργασία και βαφή γουναρικών.
Κατεργασία και δέψη δέρµατος. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών,
ειδών σελοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας και υποδηµάτων.
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα
έπιπλα. Κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.
Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί.
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου
& εικόνας και µέσων πληροφορικής.
Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών
καυσίµων.
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων.
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.
Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά.
Παραγωγή βασικών µετάλλων.
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού.
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µη αλλού κατατασσόµενων.
Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών µη αλλού κατατασσόµενων.
Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών.
Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας & οπτικών οργάνων. Κατασκευή
ρολογιών κάθε είδους.
Κατασκευή αυτοκίνητων οχηµάτων. Κατασκευή ρυµουλκούµενων
και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων.
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών.
Κατασκευή επίπλων. Λοιπές βιοµηχανίες µη αλλού κατατασσόµενες.
Ανακύκλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τις παραπάνω µεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση:
i) οι δραστηριότητες της πρώτης µεταποίησης των προϊόντων του τοµέα Γεωργίας όπως αυτός προσδιορίζεται
στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (πρώην Παράρτηµα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει. Βλέπε παρακάτω πίνακα.
ii) οι δραστηριότητες του τοµέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου
Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
iii) οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία (2003/C317/06).
iv) οι δραστηριότητες του τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
v) οι δραστηριότητες του τοµέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ του νέου
Πολυτοµεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Προβλεπόµενος στο άρθρο 32 της Συνθήκης
Κλάση της
ονοµατολογίας
των Βρυξελλών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05.04

1
2
3
4
5

05.15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΕΧ 13.03
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
15.01
15.02
15.03

Είδος εµπορεύµατος

Ζώα ζώντα
Κρέατα και βιώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων
Ιχθείς µαλακόστρακα και µαλάκια
Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν
Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην των εξ ιχθύων
τοιούτων
Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή περιλαµβανόµενα.
Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα διά την ανθρώπινη κατανάλωσιν.
Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας
Λαχανικά, φυτά ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα
Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών
Καφές, τέιον και αρτύµατα (µπαχαρικά) εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 09.03)
∆ηµητριακά
Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη
Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και διάφοροι καρποί.
Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµαί
Πηκτίνη
Λίπη χοίρειον υπό την ονοµασία <<saindoux>> και λοιπά χοίρεια λίπη,
λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως.
Λίπη βοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα,
περιλαµβανόµενων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης εκθλίψεως
Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία <<saindoux>>
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15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
17.01
17.02
17.03
17.05

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
18.01
18.02
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
22.04
22.05
22.07
Ex 22.08

Ex22.09
22.10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
24.01
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45
45.01
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54
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χοιρείου λίπους και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοµατοποιών
ουσιών, άνευ αναµείξεως ή παρασκευής τινός
Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισµένα
Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα.
Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και εξηυγενισµένα, αλλ΄
ουχί περαιτέρω επεξεργασµένα
Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιµα λίπη
παρεσκευασµένα
Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή φυτικών κηρών
Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακόστρακων και µαλακίων
Σάκχαρις τεύτλων και σαχαροκάλαµου, εις στερεάν κατάστασιν
Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και µεµειγµένα µετά φυσικού
µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι
Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµέναι
Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς κεχρωσµένα
(περιλαµβανόµενης και της διά βανίλλης ή βανιλλίνης αρωµατισµένης σακχάρεως),
εξαιρουµένων των χυµών οπώρων µετά προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν
Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγµένα
Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου
Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή µερών φυτών
Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη καθ'οιονδήποτε
έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης οινοπνεύµατος
Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύµωσις ανεστάλη τη
προσθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων και των µιστελίων)
Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως
Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοοµετρικού τίτλου, λαµβανόµενη από
γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο Παράρτηµα 1 της Συνθήκης, εξαιρουµένων των
αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων
παρασκευασµάτων (καλουµένων συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) διά την παρασκευή ποτών
Όξος εδώδιµων και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα
Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφαί
παρασκευασµέναι διά ζώα.
Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού
Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού.
Φελλός εις θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν
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Λίνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή άλλως πως
κατειργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και απορρίµµατα (περιλαµβανοµένου και
του εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών προερχοµένου λίνου)
Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, αποφλοιωµένη, κτενισµένη ή άλλως
κατειργασµένη, αλλά µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και απορρίµµατα καννάβεως
(περιλαµβανοµένων και των προερχόµενων εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών).

TEMPME:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι ένας σύνδεσµος ανάµεσα στις Ελληνικές Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
(ΜΕ), ατοµικές ή εταιρικές και στις Τράπεζες. ∆ιευκολύνει και τις δύο πλευρές αναλαµβάνοντας µεγάλο µέρος του επιχειρηµατικού κινδύνου της επιχείρησης.
Η διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι η ακόλουθη:
• Η ΜΕ απευθύνεται στην Τράπεζα ή στις Τράπεζες της επιλογής της. Η Τράπεζα εξετάζει και αξιολογεί το αίτηµα της ΜΕ, το Επιχειρηµατικό - Επενδυτικό σχέδιο και την πιστοληπτική ικανότητα των
υποψηφίων επενδυτών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισµούς της και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρµόζει.
• Σε περίπτωση που η Τράπεζα θεωρεί ότι το Επιχειρηµατικό - Επενδυτικό σχέδιο είναι οικονοµικά
βιώσιµο, αλλά παράλληλα επιθυµεί για ένα µέρος του δανείου την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ενηµερώνει την ΜΕ για τα προγράµµατα της ΤΕΜΠΜΕ και κυρίως για το κόστος, τις προϋποθέσεις και τους
περιορισµούς ένταξης της ΜΕ σε ένα από αυτά.
Η Τράπεζα ενηµερώνει, µεταξύ άλλων, τις ΜΕ ότι:
• Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ε.Ε. και ως εκ τούτου το έργο «ίδρυση και λειτουργία της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ» έχει ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ.
• Για αυτό τον λόγο, σε περίπτωση παροχής της εγγύησης και υπογραφής της σχετικής σύµβασης πίστωσης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
έχουν δικαίωµα διεξαγωγής λογιστικού ελέγχου της ΜΕ για την οποία έχει εγγυηθεί η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ή
ανάθεσης του εν λόγω έργου σε τρίτους.
• Η ΜΕ πρέπει να συµπληρώσει το έντυπο «∆ελτίο Πληροφοριακών Στοιχείων Επιχείρησης», να το
υποβάλει στην Τράπεζα µε την οποία θα συνεργαστεί και να δηλώσει µέσω του νοµίµου εκπροσώπου
της ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.
• Η Τράπεζα πρέπει να συµπληρώσει το έντυπο «Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Πιστοδότησης» µε
στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και κυρίως να αναφέρει τους όρους
του δανείου (επιτόκιο, διάρκεια) αναλυτικά τις εξασφαλίσεις που παρέχει η ΜΕ καθώς και να εκτιµήσει/σχολιάσει την οικονοµική βιωσιµότητα του επενδυτικού προγράµµατος και της επιχείρησης.
Συντάχθηκε απο τον/την tempme. Τετάρτη, 24 ∆εκέµβριος 2008 11:48
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• Η αποστολή των συµπληρωµένων παραπάνω εγγράφων από την Τράπεζα και την ΜΕ στην ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ, δεν αποτελεί οποιαδήποτε δέσµευση της τελευταίας για την παροχή εγγύησης.
• Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποφασίζει µε διάφορα κριτήρια όπως το ύψος των κινδύνων, τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της κ.ά. για την παροχή εγγύησης και απαντά θετικά ή αρνητικά εγγράφως το αργότερο εντός 4-5 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης.
• Σε περίπτωση που η ΜΕ υπογράψει τη σύµβαση πίστωσης µε την Τράπεζα οφείλει να γνωρίζει ότι
η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της πρώτης εκταµίευσης της πίστωσης. Αν παρέλθουν 6 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης πίστωσης, χωρίς κάποια εκταµίευση, η
εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεν ισχύει.
• Η Τράπεζα, είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούµενους, είτε για επιχειρηµατίες - ιδιοκτήτες της ΜΕ,
είτε για µέλη του ∆.Σ. απαγορεύεται να προσηµειώσει ή να υποθηκεύσει τη µόνιµη και µοναδική κατοικία αυτών, κατά τον χρόνο συνοµολόγησης της πίστωσης και εφόσον αυτή δεν είναι ήδη προσηµειωµένη ή υποθηκευµένη.
• Η ΜΕ δύναται να προσφέρει οιασδήποτε µορφής εξασφάλιση, η οποία µπορεί να είναι ενοχική
(π.χ. προσωπικές εγγυήσεις) ή/και εµπράγµατη (προσηµείωση/υποθήκη επί ακινήτων, ενέχυρο επί κινητών πραγµάτων). Το ύψος της εξασφάλισης αυτής προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες (κίνδυνος επιχείρησης, αγαστή συνεργασία µε τράπεζες κ.ά.).
• Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεν παραιτείται της ένστασης διζήσεως, εκτός κάποιων περιπτώσεων που αναγράφονται στον Κανονισµό Παροχής Εγγυήσεων
• Το τελικό ποσοστό κάλυψης του δανείου και το ύψος της ετήσιας προµήθειας προσδιορίζεται επακριβώς από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στην εγγυητική της πράξη .
Μετά την ενηµέρωση της ΜΕ και στην περίπτωση που η Τράπεζα όσο και η ΜΕ επιθυµούν την εγγύηση
της ΤΕΜΠΜΕ τότε:
α) Η ΜΕ συµπληρώνει το έντυπο «∆ελτίο Πληροφοριακών Στοιχείων Επιχείρησης», το υποβάλει στην
Τράπεζα και δηλώνει µέσω του νοµίµου εκπροσώπου της ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή.
β) Η Τράπεζα επίσης, συµπληρώνει το έντυπο «Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Πιστοδότησης» µε στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
γ) Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει, αξιολογεί την αίτηση και απαντά θετικά ή αρνητικά.
δ) Στην περίπτωση θετικής απάντησης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ επαναποστέλλει στην Τράπεζα:
• τα έντυπα «Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Πιστοδότησης» και «∆ελτίο Πληροφοριακών Στοιχείων
Επιχείρησης» διορθωµένα/συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα,
• καθώς και την Εγγυητική Πράξη συµπληρωµένη δεόντως και υπογεγραµµένη εις τριπλούν.
ε) Ταυτόχρονα µε την υπογραφή της σύµβασης Πίστωσης υπογράφεται από την Τράπεζα και τη ΜΕ
η Εγγυητική Πράξη εις τριπλούν και συγχρόνως αναγράφεται η ηµεροµηνία της υπογραφής. Μόλις
γίνει η πρώτη εκταµίευση της Πίστωσης, οπότε και άρχεται η ισχύς της εγγύησης, αποστέλλεται από
την Τράπεζα στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ένα από τα τρία αντίγραφα της Εγγυητικής Πράξης, καταλλήλως συµπληρωµένη και το χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής της πίστωσης.
στ) Η Τράπεζα τηρεί όλα τα σχετικά έγγραφα µέχρι το οριστικό κλείσιµο του φακέλου καθώς και όλες
124
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τις παρεχόµενες από την ΜΕ ασφάλειες. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δικαιούται να λαµβάνει οποτεδήποτε αντίγραφα του φακέλου που έχουν σχέση µε το εγγυηµένο δάνειο.
ζ) Τέλος, η Τράπεζα, αφού αρχίσει η ισχύς της εγγύησης, ενηµερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ:
• στις περιπτώσεις ληξιπροθέσµων απαιτήσεων, που αφορούν προµήθειες, τόκους ή χρεολύσια, εντός
45 ηµερών από την πρώτη ηµέρα ληξιπροθεσµίας, και
• στις περιπτώσεις δικαστικών ενεργειών από τρίτους, εις βάρος των ενεχοµένων στη σύµβαση πίστωσης, καθώς και για τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία της δανειζόµενης ΜΕ (επωνυµία, διεύθυνση κ.ά.), εφόσον αυτές περιέρχονται σε γνώση της Τράπεζας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.8.1. «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηµατικότητας» (∆΄ Κύκλος)
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ ΕΛΕΓΧΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Καταστατικό σύστασης της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις του.
Αντίγραφο της Σύµβασης του Τραπεζικού ∆ανείου (εάν απαιτείται).
Βεβαίωση της δανειοδοτούσας Τράπεζας.
Αντίγραφο σύµβασης εκχώρησης επιχορήγησης στην Τράπεζα (εάν υπάρχει εκχώρηση).
Εξουσιοδότηση της Τράπεζας για την είσπραξη της επιταγής.
Απόδειξη παραλαβής επιταγής υπογεγραµµένη από εκπροσώπους της Τράπεζας.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία αναφέρονται:
α) ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν έχει υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα ή
αναπτυξιακό νόµο.
β) η Τράπεζα που έχει χορηγήσει δάνειο για το πρόγραµµα. γ) εάν έχει γίνει εκχώρηση
επιχορήγησης σε Τράπεζα. δ) τα τιµολόγια είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων
τιµολογίων.
Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας από την ∆.Ο.Υ.
Εγγραφή στο αντίστοιχο Επιµελητήριο.
Συµβόλαιο ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συµβόλαιο του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση.
Αντίγραφο πρακτικού ∆.Σ. – εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την είσπραξη της επιχορήγησης.
Συµπληρωµένη πλήρως Αίτηση Ελέγχου.
Αντίγραφα Τιµολογίων, Εξοφλητικών Αποδείξεων και τα αντίστοιχα ∆ελτία Αποστολής.
Εγγραφές των παραπάνω τιµολογίων στα βιβλία της Επιχείρησης (φωτοτυπίες).

Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
(Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ)
1.
Άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή απαλλακτικό άδειας λειτουργίας.
2.
Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας για την πρόσληψη του προσωπικού.
3.
Αντίγραφα 3 τουλάχιστον τιµολογίων πώλησης.
4.
Αντίγραφα Περιοδικών ή Εκκαθαριστικών ∆ηλώσεων ΦΠΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΘΕ ∆ΟΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
1.
Πιστοποιητικά α) ότι δεν υπάρχει αίτηση για πτώχευση, δεν έχει πτωχεύσει και δεν έχει
τεθεί σε εκκαθάριση β) πόσες και ποιες τροποποιήσεις έχει υποστεί το Καταστατικό.
2.
Ασφαλιστική Ενηµερότητα µε ισχύ την ηµεροµηνία λήψης της επιχορήγησης.
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Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας µε ισχύ την ηµεροµηνία λήψης της επιχορήγησης.
Έκδοση αθεώρητου Τιµολογίου Επιχορηγήσεων (όταν ζητηθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ).

Πηγές
Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεµάτων και Ενηµέρωσης του Πολίτη, Ε.Ε., Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
Global Bank
(http://www.makthes.gr/php?name=News&file=article&sid=28942,
Παρατίθεται στο παράρτηµα ΕΒΕΘ 11ος 2008 .ppt
http://economy.greekliberals.net/xmsAssets/File/Documents%20Liberal%20Alliance/DB_08_Oveview_English.pdf. (Παρατείθεται στο Παράρτηµα)
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4o βραβείο
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Αθήνας

ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ιατρική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών

1. Εισαγωγή

Τα ποσοστά ανεργίας µεταξύ των νέων1 τείνουν να είναι περίπου διπλάσια από
εκείνα των ενηλίκων. Σύµφωνα µε µετρήσεις του 2006 από τον ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), η ανεργία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των 15 ευρωπαϊκών χωρών ήταν 16.1% µεταξύ των νέων 15-24 ετών, σε
σύγκριση µε εκείνη µεταξύ των ηλικιακών οµάδων 25-54 και 55-64 ετών, όπου
ήταν 7.0% και 6.4% αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις χώρες του ΟΟΣΑ
ήταν 12.5%, 5.4% και 4.4%.2
Άρα είναι εµφανές ότι η ανεργία µεταξύ των νέων είναι ένα υπαρκτό και σοβαρό πρόβληµα και η µείωσή της αποτελεί µία από τις κύριες παγκόσµιες προκλήσεις των επόµενων δεκαετιών. Σε συνδυασµό µ’ αυτήν, οι αυξανόµενες
απαιτήσεις σε ωράρια απασχόλησης, οι χαµηλές απαιτήσεις σε προσόντα και η
συνακόλουθη υπο-αξιοποίηση των ατόµων στις περισσότερες θέσεις εξαρτηµένης εργασίας που προσφέρονται στην αγορά, η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος που υπάρχει σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισµούς είναι
1
∆εν υπάρχει ένας διεθνής ορισµός του «νέου». Άλλοτε ο νέος ορίζεται µεταξύ 15-34 ετών, άλλοτε µεταξύ 15-24
ετών και άλλοτε 18-24 ή 18-34 ετών. Βλ. U. Schoof, Stimulating Youth Entrepreneurship: Barriers and incentives
to enterprise start-ups by young people (Geneva: International Labour Office, 2006), σελ. 1.
2
. Schoof, ό.π., σελ. 1-2. Επίσης, για µια ενδιαφέρουσα περιγραφή του προβλήµατος της ανεργίας στην Ελλάδα,
βλ. Ν. Βαγενά, «Καλπάζει η ανεργία στο λεκανοπέδιο,» Ελευθεροτυπία, 29 Νοεµβρίου 2008, αρ. φύλλου 10020,
σελ. 38-39.
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παράγοντες που ωθούν τους νέους στην αναζήτηση νέων τρόπων εργασίας.
Απασχολεί όµως το πρόβληµα αυτό και την κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική. Η επιµονή αυτού του προβλήµατος φαίνεται να δείχνει ότι οι υπάρχουσες οικονοµικές πολιτικές είναι ανεπαρκείς και οι δυτικές κυβερνήσεις ψάχνουν νέες
εναλλακτικές.3
Μια ιδέα είναι να δηµιουργηθεί περισσότερη επιχειρηµατικότητα4 µεταξύ των
νέων από τις υπάρχουσες κυβερνήσεις. Η δηµιουργία ευκαιριών νεανικής επιχειρηµατικότητας δεν είναι σίγουρο ότι θα λύσει την επαγγελµατική κρίση που
υπάρχει. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα πιθανά πλεονεκτήµατα τα οποία προτείνονται από τους διάφορους ερευνητές και τους διαµορφωτές πολιτικής.5
• Η επιχειρηµατικότητα µπορεί να προωθήσει την καινοτοµία και έτσι να δηµιουργηθούν νέες δουλειές.
• Μπορεί να υπάρχει ένα άµεσο αποτέλεσµα στην ανεργία εάν οι νέοι επιχειρηµατίες προσλαµβάνουν επίσης νέους από τα γραφεία ανεργίας.
• Νέες µικρές επιχειρήσεις µπορεί να αυξήσουν το βαθµό του ανταγωνισµού
στην αγορά ωφελώντας µε αυτόν τον τρόπο και τους καταναλωτές.
• Οι νέοι επιχειρηµατίες µπορεί να ανταποκριθούν µε ιδιαίτερο ζήλο στις νέες
οικονοµικές ευκαιρίες και τάσεις.
Στην υπάρχουσα εργασία εξετάζουµε τις προκλήσεις στο σχέδιο της νεανικής
επιχειρηµατικότητας, τα εµπόδια της εφαρµογής της καθώς και τις προοπτικές
αυτού του σχεδίου, τόσο από την πολιτεία όσο και από τους ίδιους τους νέους.

2. Η νεανική επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα

2.1 Η παιδεία και η νεανική επιχειρηµατικότητα
Ο Λιούκας6 αναφέρει ότι «ο ρόλος της παιδείας στην επιχειρηµατικότητα είναι
σηµαντικός και γενικά θεωρείται ότι το µορφωτικό επίπεδο ενισχύει την επιχει-

.
3
Schoof, ό.π., σελ. 1-2 F. Chigunta, “Youth Entrepreneurship: Meeting the Key Policy Challenges,” Youth Employment Summit (YES2002) (Education Development Center, Inc., 2002), σελ. 2.
4
Η επιχειρηµατικότητα είναι µια συγχυτική γενική έννοια η οποία περικλείει πολλά θέµατα. Ως εκ τούτου έχει οριστεί µε πολλούς τρόπους, π.χ. ο Rabboir (1995) αναφέρει είκοσι ορισµούς της επιχειρηµατικότητας από διάφορες αυθεντίες στο θέµα. Στην παρούσα εργασία θα ακολουθήσουµε τον ορισµό του Chigunta: «η
επιχειρηµατικότητα είναι η διαδικασία κατά την οποία τα άτοµα αντιλαµβάνονται την ιδιοκτησία επιχείρησης ως
µια βιώσιµη εναλλακτική επιλογή για τα κερδίζουν τα προς το ζην, αναπτύσσουν ιδέες για επιχείρηση, µαθαίνουν
τη διαδικασία του να γίνονται επιχειρηµατίες και αναλαµβάνουν την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη µιας επιχείρησης.» Βλ. Chigunta, ό.π., σελ. 1.
5
Αξίζει εδώ να µνηµονεύσουµε την οµιλία του Juan Somavia: «Η επιχειρηµατικότητα και η δηµιουργία επιχειρήσεων είναι µια καλή εναλλακτική για τους νέους ανθρώπους των οποίων η ηλικιακή οµάδα συχνά αντιµετωπίζει
µια αγορά εργασίας µε διψήφια ποσοστά ανεργίας. Οι παραδοσιακές δουλειές και ευκαιρίες εξαφανίζονται µε
ταχύ ρυθµό. Ένας αυξανόµενος αριθµός νέων αναλαµβάνουν την πρόκληση να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και έχουµε µάθει πολλά για το πώς να αυξήσουµε τις πιθανότητες επιτυχίας, διαµέσου ενός υποστηρικτικού
περιβάλλοντος και διάφορων βοηθειών.» Από την εναρκτήρια οµιλία του Juan Somavia στο 2ο Φόρουµ Επιχειρηµατικότητας, 5 Νοεµβρίου 1999, Γενεύη.
6
Σ. Λιούκας, Η επιχειρηµατικότητα ως επιλογή καριέρας, 2005. ∆ιαθέσιµο από: http://career-office.uoa.gr/node/view/843.
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ρηµατικότητα.» Την ίδια άποψη υποστηρίζουν οι Sobel & King,7 ότι δηλαδή η
επιχειρηµατικότητα µεταξύ των νέων εξαρτάται από την εκπαίδευσή τους και
πιθανόν ξεκινάει από τη λυκειακή εκπαίδευση. Στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται
προσπάθειες εκπαίδευσης των νέων στην ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος
σε αρκετές βαθµίδες της εκπαίδευσης.

2.1.1 ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση
Αρχικά, υπάρχουν ορισµένες ενέργειες που ευνοούν την επιχειρηµατικότητα
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Έχουν προστεθεί δύο µαθήµατα στην υποχρεωτική εκπαίδευση των ενιαίων λυκείων που αφορούν οικονοµικές και εµπορικές θεωρίες: Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Τα δύο αυτά µαθήµατα αποτελούν µια αρχική εισαγωγή σε έννοιες όπως η επιχείρηση, η προσφορά των αγαθών, ο προσδιορισµός των τιµών, το τραπεζικό σύστηµα και οι µορφές της σύγχρονης αγοράς.
Άλλες πρωτοβουλίες που πιθανόν ενισχύουν το πνεύµα της επιχειρηµατικότητας είναι τα σχολικά προγράµµατα λαχνών και σχολικών πανηγύρεων. Επίσης, οι
µαθητές αρκετά συχνά πουλάνε ηµερολόγια και µπλούζες προκειµένου να συλλέξουν χρήµατα για τη διεξαγωγή τριήµερων και πενθήµερων εκδροµών.
2.1.2 Τριτοβάθµια εκπαίδευση
Ένας σηµαντικός φορέας προώθησης της επιχειρηµατικότητας µέσω της παιδείας είναι τα ανώτατα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.8 Στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει εισαχθεί ως αυτοτελές µάθηµα η Επιχειρηµατικότητα
(2003-2004). Πρωτοπόρο υπήρξε το νέο Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, στο οποίο το µάθηµα επιχειρηµατικότητας είναι υποχρεωτικό στο
τελευταίο εξάµηνο σπουδών και οι φοιτητές καλούνται να ετοιµάσουν ένα επιχειρηµατικό σχέδιο για µια ιδέα που έχουν. Μερικοί φοιτητές έχουν πάρει βραβεία για τα επιχειρηµατικά τους σχέδια από venture funds και άλλους
εξωπανεπιστηµιακούς φορείς. Παράλληλα, οι φοιτητές τοποθετούνται σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση. Η ώθηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι
σηµαντική καθώς προωθεί προγράµµατα και διοχετεύει πόρους ειδικά για ανάπτυξη ολοκληρωµένων µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας (µέσω των προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ).
Σε όλα τα τεχνολογικά και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα υπάρχουν Γραφεία

7
R.S. Sobel and K.A. King, “Does school choice increase the rate of youth entrepreneurship?” Economics of Education Review, 2008, 27, σελ. 429-438, ειδικά σελ. 429.
8
Λιούκας, βλ. σηµ. 6; A. Kakouris, “On a Distance-Learning Approach on ‘Train the Trainers’ in Entrepreneurial
Education in Greece. Theoretical Considerations Supported by Students’ Response as Observed from the Career
Office of the University of Athens,” 2nd European Conference on Entrepreneurship and Innovation (Reading, UK:
Academic Conferences Limited, November 2007), σελ. 75-80, ειδικά σελ. 75-77; N. Karanassios, M. Pazarskis, K.
Mitsopoulos and P. Christodoulou, “Exploring Youth Entrepreneurship in the European Union. Evidence from Higher Education in Greece,” Higher Education in Industry, 2006, σελ. 415-425, ειδικά σελ. 415-418.
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∆ιασύνδεσης και ∆ιαµεσολάβησης. Σκοπός τους είναι η σύνδεση του φοιτητή µε
τον εργασιακό χώρο µέσω ανακοινώσεων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και
οργανισµούς. Ταυτόχρονα, διοργανώνουν ηµερίδες επιχειρηµατικότητας προκειµένου να ενστερνίσουν στο νέο άνθρωπο την αξία της επιχείρησης στην πιθανή ανεργία. Για παράδειγµα, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου
Αθηνών έχει ειδική ιστοσελίδα στο Internet για να προωθεί την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και µεθοδολογικά προτείνει τη διδασκαλία εξ αποστάσεως,
τις τεχνικές εκµάθησης βασισµένες σε προβλήµατα και τις τεχνικές κριτικής επισκόπησης ως σηµαντικούς τρόπους εκπαίδευσης των νέων.9

2.2 Το ελληνικό κράτος και η νεανική επιχειρηµατικότητα
Οι αναφορές στις πολιτικές για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας αφορούν δύο επίπεδα, το ευρωπαϊκό και το ελληνικό. Σχετικά µε το πρώτο, η ανάγκη
προώθησης της επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη θεωρείται τόσο ως βασικός
στόχος όσο και ως βασικό εργαλείο στο πλαίσιο της λεγόµενης «στρατηγικής
της Λισαβόνας». Μετά την Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη (2003), που ήταν το πρώτο κείµενο που έθετε τα προβλήµατα και προδιέγραφε κάποιους άξονες πολιτικών για την αντιµετώπισή τους, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει προχωρήσει στην κατάρτιση σειράς Σχεδίων ∆ράσης (Action
Plans) (2004, 2006) για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η αναφορά των ελληνικών πολιτικών στην ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας.
2.2.1 Επιχειρησιακό πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα
Στις εγχώριες πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας υπάρχουν ορισµένες στρατηγικές κατευθύνσεις που έχει εξαγγείλει η ελληνική κυβέρνηση και
οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, δηµιουργούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί
η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα µεσοπρόθεσµα. Αυτά είναι το
Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (2005) και το Σχέδιο Κειµένου για την
Αναπτυξιακή Στρατηγική, τους Άξονες Προτεραιότητας και τις ∆ράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013
(2006). Τα προγράµµατα αυτά στοχεύουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων
στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στην Ελλάδα µέσω καινοτόµων δηµοσιονοµικών
Παρά την ύπαρξη αυτών των εκπαιδευτικών ευκαιριών, πιθανόν υπάρχει άγνοια στη συγκρότηση επιχειρήσεων
από τους νέους. Μια έρευνα των Karanassios et al. (ό.π., σελ. 415-425), έδειξε ότι σε ένα δείγµα 125 προπτυχιακών φοιτητών, η πλειονότητα των φοιτητών θεωρεί ότι θα δηµιουργούσε µια επιχείρηση προκειµένου να απολαµβάνει µεγάλα έσοδα και όχι για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Επίσης θεωρούν ότι χρειάζονται βοήθεια στη
δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Η δεύτερη δήλωσή τους µπορεί να υποστηριχθεί από τα προγράµµατα εκπαίδευσης των πανεπιστηµίων, αλλά η πρώτη δήλωση υπονοεί µια βεβιασµένη αντίληψη του φαινοµένου
της ανεργίας µεταξύ των νέων. Ο Λιούκας (βλ. σηµ. 6), υποστηρίζει ότι τους νέους χαρακτηρίζει ένας πρόχειρος
ενθουσιασµός στην εγκαθίδρυση επιχειρήσεων, ενώ οι Ιωαννίδης και Τσακανίκας θεωρούν τους Έλληνες ως ανθρώπους µε υψηλή, αλλά ρηχή, επιχειρηµατικότητα. Βλ. Σ. Ιωαννίδης & Α. Τσακανίκας, Η επιχειρηµατικότητα
στην Ελλάδα 2005-2006, (Αθήνα: Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, 2006), σελ. 114.

9
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µεταβολών. Αυτές αφορούν την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών στη
δηµιουργία επιχείρησης, όπως έγινε π.χ. µε την εισαγωγή δύο σηµαντικών νοµοθετηµάτων (Νόµος 3325/2005, Νόµος για τον «Εκσυγχρονισµό της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας»), οι οποίοι αποβλέπουν στη µείωση της γραφειοκρατίας
και στην παροχή «υπηρεσιών µιας στάσης» (one stop shops). Αλλά µέτρα αφορούν την ενίσχυση των οικογενειακών επιχειρήσεων, που είναι βασικός πυρήνας
των ελληνικών επιχειρήσεων, και την εκπαίδευση, ώστε να αντιµετωπισθεί ο
φόβος της αποτυχίας.

2.2.2 Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας και ΟΑΕ∆
Ένα δεύτερο κρατικό πρόγραµµα που ενισχύει τη νεανική επιχειρηµατικότητα
είναι οι λεγόµενες «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας», από τη Γενική
Γραµµατεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας είναι
ένα δίκτυο δοµών πληροφόρησης, παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και
υποστήριξης για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και τη δηµιουργία επιχειρήσεων από νέους και νέες, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µέσω του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.10
Αρωγός των προσπαθειών νεανικής επιχειρηµατικότητας είναι και ο ΟΑΕ∆ του
υπουργείου Απασχόλησης. Συντονίζει την ενέργεια «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.000 ΝΕΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-32 ΕΤΩΝ – ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΦΕΚ 1005/Τ.Β΄/30-05-2008). Σκοπός του προγράµµατος είναι
η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Το πρόγραµµα καταρτίσθηκε λαµβάνοντας
υπόψη ότι µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις των πολιτικών απασχόλησης
στη χώρα µας είναι η άρση των δυσκολιών εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας και ειδικότερα η διασφάλιση συνθηκών οµαλής και γρήγορης µετάβασης
των νέων από το εκπαιδευτικό σύστηµα στην απασχόληση και ότι η νεανική επιχειρηµατικότητα αποτελεί δυναµικό τρόπο ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα εάν αυτή είναι προσανατολισµένη σε καινοτόµες ιδέες και την
αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.

3. Εµπόδια και µελλοντικές προοπτικές της νεανικής επιχειρηµατικότητας

Στην παρούσα εργασία έγινε περιγραφή των µέτρων και των πολιτικών που οργανώνονται στην εκπαίδευση και τον κρατικό µηχανισµό στην Ελλάδα προκειµένου να προωθηθεί η νεανική επιχειρηµατικότητα για την αντιµετώπιση της
νεανικής ανεργίας (Πίνακας 2, Παράρτηµα)· ωστόσο, δεν αναφέρεται εκτενής
χρηµατοδότηση.11

EKT (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης), Τα Επιµελητήρια στηρίζουν τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας,
2008. ∆ιαθέσιµο από: http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang =el&prnbr=75080.
11
Α. Θεοχαρίδης, «Νεανική Επιχειρηµατικότητα και Ελληνική Πραγµατικότητα» Intellectum, 2007, τεύχος 2, σελ.
99-104, ειδικά σελ. 102-103.
10
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Επιπλέον, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας συναντά σταθερά εµπόδια που
αξίζει να περιγραφούν.12

3.1 Εµπόδια
Η αποδοχή της επιχειρηµατικότητας από τους Έλληνες νέους είναι ακόµη στα
θεµέλια, λόγω των έξι σταθερών χαρακτηριστικών (εµποδίων) τα οποία αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας. Τα
εµπόδια είναι τα εξής:
1. Η εκτίµηση ότι σπανίζουν οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες
Η πλειονότητα των Ελλήνων επιχειρηµατιών κινητοποιούνται για την εκµετάλλευση µιας ευκαιρίας, όµως δεν «βλέπουν» σηµαντικές ευκαιρίες γύρω τους. Συνεχώς αυξάνονται διαχρονικά εκείνοι που σκέφτονται να ξεκινήσουν ένα νέο
εγχείρηµα, ενώ µειώνονται εκείνοι που πραγµατικά ξεκίνησαν.
2. Ο προσανατολισµός των νέων εγχειρηµάτων προς την τελική κατανάλωση
Η Ελλάδα καταγράφει το µεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη νέων εγχειρηµάτων που έχουν ως αντικείµενο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς τον
τελικό καταναλωτή. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που σήµερα ξεκινούν φαίνεται ότι απλώς αναπαράγουν, αντί να µεταβάλλουν, την τοµεακή κατανοµή της επιχειρηµατικότητας στην ελληνική
οικονοµία. Άρα το πρόβληµα είναι το άνοιγµα των επιχειρηµατικών οριζόντων των
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στην παροχή υπηρεσιών προς τις µεγαλύτερες.
3. Ο κεντρικός ρόλος της οικογένειας στη χρηµατοδότηση νέων εγχειρηµάτων
Το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας προέρχεται από την αποταµίευση του ίδιου του επιχειρηµατία.
Το υπόλοιπο προέρχεται κυρίως από την οικογένειά του, ενώ ένα µικρότερο
µέρος από τραπεζικό δανεισµό και κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, ο ρόλος της
οικογένειας είναι ακόµη ισχυρότερος στην Ελλάδα στην περίπτωση της λεγόµενης «άτυπης επένδυσης», δηλαδή της χρηµατοδότησης χωρίς ο χορηγός να
αποκτά την ιδιοκτησία οποιουδήποτε µεριδίου του νέου εγχειρήµατος.
4. Ο µεγάλος φόβος της αποτυχίας
Επιχειρηµατική δράση σηµαίνει πάνω απ’ όλα πρωτοβουλία, πειραµατισµό και
ανάληψη κινδύνων. Η Ελλάδα κατέχει την «πρωτιά» στο φόβο της αποτυχίας.
∆εν είναι σωστό ικανά άτοµα να διακατέχονται από το φόβο της αποτυχίας διότι
Στην Ελλάδα παρατηρείται η έννοια της «ρηχής» επιχειρηµατικότητας (βλ. Ιωαννίδης & Τσακανίκας, σηµ. 9,
σελ. 114). Ο όρος ρηχή επιχειρηµατικότητα έχει αναφερθεί διότι στην Ελλάδα οι νέες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται
από τρία µη θετικά στοιχεία: α) έλλειψη καινοτοµικών στοιχείων, β) δηµιουργία πλειονότητα -πάνω από 50% του
συνόλου- επιχειρήσεων µε στόχο τον τελικό καταναλωτή, και γ) µικρό χρόνο ζωής. ∆ηλαδή, παρατηρείται µια µεγάλη ανάπτυξη επιχειρήσεων µε µικρό όµως χρόνο ζωής και έλλειψη ανταγωνιστικών στοιχείων. Η µεγάλη αυτή
ανάπτυξη πιθανόν δικαιολογεί και το µεγάλο ποσοστό αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα. ∆ηλαδή, σε στιγµιαίες µετρήσεις, όπως είναι τα Ευρωβαρόµετρα του ΟΟΣΑ, αποκαλύπτεται µεγάλο ποσοστό αυτοαπασχόλησης· δεν είναι
όµως αναγκαίο το ίδιο ποσοστό να είναι αυτοαπασχολούµενο και σε κάποιο επόµενο χρονικό διάστηµα.
12
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µειώνεται η εµφάνιση τολµηρών και καινοτόµων εγχειρηµάτων. Είναι ακριβώς γι’
αυτόν το λόγο που η εθνική πρωτιά στο φόβο της αποτυχίας αποκαλύπτει ένα
µεγάλο κίνδυνο για την ελληνική οικονοµία: τα νέα εγχειρήµατα που αναδύονται να είναι λιγότερο ικανά να ανανεώνουν και να αναβαθµίζουν το παραγωγικό
δυναµικό σε σύγκριση µε άλλες χώρες.
5. Η αδυναµία του εκπαιδευτικού συστήµατος
Η σχέση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την επιχειρηµατικότητα συνιστά
ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στην περίπτωση της Ελλάδας. Μολονότι
το πρόβληµα διαχέεται σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος,
εκδηλώνεται ιδιαίτερα στο επίπεδο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία δεν
προσφέρει στους φοιτητές ούτε τις γνώσεις αλλά ούτε και τους εξοικειώνει µε
την προοπτική να ακολουθήσουν επιχειρηµατική σταδιοδροµία. Τα τελευταία
χρόνια έχουν εισαχθεί µαθήµατα σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο, τέτοιου τύπου δράσεις αναπόφευκτα αφορούν
µικρό µέρος των νέων που φοιτούν στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ. Το πρόβληµα
αφορά ουσιαστικά την αυτοκατανόηση του ρόλου του ελληνικού πανεπιστηµίου
ως µέρους του παραγωγικού συστήµατος της χώρας.
6. Η αµφίθυµη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηµατικότητα
Οι Έλληνες θεωρούν την επιχειρηµατική σταδιοδροµία ως κοινωνικά αποδεκτή
επαγγελµατική επιλογή, ταυτόχρονα όµως θεωρούν ότι η ελληνική κοινωνία
απεχθάνεται µεγάλες διαφορές στα επίπεδα εισοδήµατος, ενώ τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης ελάχιστα προβάλλουν επιτυχηµένες επιχειρηµατικές ιστορίες. Επιθυµούν και σχεδιάζουν να ακολουθήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά
δεν βλέπουν γύρω τους σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
Έχουν µεγάλη εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους, αλλά ταυτόχρονα εµφανίζονται ως παγκόσµιοι πρωταθλητές στο φόβο της αποτυχίας. Αυτά τα αµφίσηµα
χαρακτηριστικά πιθανώς να περιορίζουν την υγιή εκδήλωση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα και να αµβλύνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και
τη δυναµική της.

3.2 Προτάσεις
«Η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας δεν ξεκινά στα πατώµατα ενός εργοστασίου ή στο µηχανολογικό
εργαστήριο· ξεκινά στην αίθουσα διδασκαλίας.»
Henry Ford
Η Ελλάδα, λοιπόν, φαίνεται να µην έχει αναπτύξει την έννοια της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Αξίζει να αναφερθούν ορισµένες προτάσεις προκειµένου να
βελτιωθούν τα εµπόδια στην προώθηση της νεανικής επιχειρηµατικότητας.13 Συ13
Για µια ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω σε προτάσεις για τη νεανική επιχειρηµατικότητα βλ. Schoof
(βλ. σηµ. 1, σελ. 23-65) και Ιωαννίδης & Τσακανίκας (βλ. σηµ. 9, σελ. 89-126).
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νοπτικά, πέντε κύριοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για να προωθηθεί
αποτελεσµατικά η νεανική επιχειρηµατικότητα:
1. Η κοινωνική και πολιτισµική συµπεριφορά απέναντι στη νεανική επιχειρηµατικότητα.
2. Η εκπαίδευση επιχειρηµατικότητας.
3. Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση.
4. Το διοικητικό και ρυθµιστικό πλαίσιο (γραφειοκρατικό σύστηµα).
5. Η βοήθεια και η υποστήριξη στην εγκαθίδρυση επιχειρήσεων.
Τα παραπάνω συνδυάζονται µε ποικίλους τρόπους για να προωθήσουν τελικά
τη νεανική επιχειρηµατικότητα. Στην εικόνα 1 (Παράρτηµα) παρουσιάζονται σχηµατικά τα παραπάνω.
Προτείνουµε ανάλογα µε κάθε στρατηγικό παράγοντα τα παρακάτω:
1. Προώθηση επιχειρηµατικής κουλτούρας µεταξύ των νέων µέσω:
α) Έρευνα: κατανόηση των πολιτισµικών επιρροών στην επιχειρηµατικότητα
και αξιολόγηση της διάθεσης, της γνώσης και των προσδοκιών των νέων απέναντι
σ’ αυτήν.14
β) Προώθηση προτύπων επιχειρηµατικότητας µέσω των ΜΜΕ.
γ) Καµπάνιες δηµοσίων σχέσεων, διαγωνισµοί και βραβεία, κάλυψη από ΜΜΕ
και ηµερίδες νεανικής επιχειρηµατικότητας.
δ) Εισαγωγή και προώθηση επιχειρηµατικής κουλτούρας µέσω της εκπαίδευσης.
2. Προώθηση επιχειρηµατικής εκπαίδευσης
α) Μέσω προγραµµάτων σπουδών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
β) ∆ιαγωνισµοί µικρο-επιχειρήσεων (σε µαθητές και φοιτητές).
γ) Πληροφοριακές πηγές και υλικό (π.χ. ΓΓΝΓ).
δ) Σχολικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες και ηµερίδες (όπως το αµερικάνικο πρόγραµµα «Students in the boss’s chair»).
ε) Ηλεκτρονικά παιχνίδια προσοµοίωσης (όπως το παιχνίδι monopoly).
3. Βελτίωση στην πρόσβαση χορηγιών και χρηµάτων.
α) Έρευνα στους λόγους έναρξης και οικονοµικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων
νέων ανθρώπων.
β) Παροχή οικονοµικής βοήθειας και επιχορήγησης.
β1) Παροχή αφορολόγητων χρηµάτων µέσω βραβείων και επιχορηγήσεων.
β2) ∆ιευκόλυνση οικονοµικών χρεών (π.χ. δάνεια µε κυβερνητικές εγγυήσεις).
β3) ∆ηµιουργία ίσων οικονοµικών συνθηκών για τους νέους (π.χ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας).
γ) Βελτίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών οικονοµικής ενίσχυσης στην
έναρξη επιχειρήσεων (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις, απλούστευση των απαραίτητων εντύπων κ.ά.).

14

Για παράδειγµα, βλ. Karanassios et al. (βλ. σηµ. 8).
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δ) Πληροφόρηση και συµβουλευτική στην πρόσβαση οικονοµικής ενίσχυσης.
4. Μείωση των διοικητικών και ρυθµιστικών εµποδίων.
α) Υποστηρικτικές φορολογικές ρυθµίσεις και µείωση ΦΠΑ (π.χ. e-taxis).
β) ∆ιευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών εγγραφής επιχειρήσεων και
µείωση των εξόδων.
γ) Αναθεώρηση των νόµων περί χρεοκοπίας.
δ) Να λαµβάνονται υπόψη ειδικώς οι νεανικοί επιχειρηµατίες όταν αλλάζουν οι
κανονισµοί για τις επιχειρήσεις.
ε) Πληροφόρηση, συµβουλευτική και βοήθεια στις ρυθµιστικές διαδικασίες.
5. Βοήθεια και υποστήριξη στην εγκαθίδρυση επιχειρήσεων και υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων.
α) Έρευνα στην υποστήριξη επιχειρήσεων.
β) Παροχή καθοδήγησης, εκπαίδευσης και συµβουλευτικής στις επιχειρηµατικές δεξιότητες (π.χ. ΜΚΟ, online portals).
γ) Παροχή εξοπλισµού.
δ) Προώθηση επιχειρηµατικών συνδέσµων (π.χ. εκθέσεις).

Παράρτηµα
Ι. Πίνακες
Ποσοτικά στοιχεία επιχειρηµατικότητας
και νεανικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
Η επιχειρηµατικότητα µετριέται µε αρκετά µέτρα, όµως ο πιο απλός τρόπος είναι η µέτρηση του αριθµού των αυτοαπασχολούµενων εργαζοµένων.15 Αυτή εκφράζει το δυναµικό (την πιθανότητα) να γίνουν
οι νέοι άνθρωποι επιχειρηµατίες και αποκαλείται λανθάνουσα επιχειρηµατικότητα (latent entrepreneurship).16 Άλλο ένα µέτρο είναι ο ∆είκτης Συνολικής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας ή Επιχειρηµατικότητα Αρχικών Σταδίων (ΤΕΑ, Total Entrepreneurial Activity), του Παγκόσµιου Παρατηρητηρίου
Επιχειρηµατικότητας.17

15
D.G. Blanchflower & C. Shadforth, “Entrepreneurship in the UK,” Entrepreneurship, 2007, 3(4), σελ. 257-264, ειδικά σελ. 259.
16
Schoof (βλ. σηµ. 1, σελ. σελ. 19).
17
O TEA µελετάται ακόµη από το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας (Global Entrepreneurship Monitor-GEM). Εντούτοις, έχει θεσπίσει ένα νέο δείκτη επιχειρηµατικότητας: η νέα επιχειρηµατικότητα, αν και διατηρεί τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των προηγούµενων ετών και του σχετικού δείκτη ΤΕΑ, αναφέρεται πλέον
ορθότερα ως Επιχειρηµατικότητα Αρχικών Σταδίων (Early- Stage Entrepreneurial activity), διαµορφώνοντας έτσι τον
αντίστοιχο νέο ∆είκτη που πλέον υπολογίζεται για κάθε χώρα. Η επιχειρηµατικότητα αυτού του τύπου εξακολουθεί να περιλαµβάνει δύο κατηγορίες ατόµων: α) τους επίδοξους (nascent) επιχειρηµατίες, που περιλαµβάνουν τα
άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που –κατά το τελευταίο 12µηνο από τη στιγµή της έρευνας– είχαν ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος, στο οποίο θα είναι ιδιοκτήτες είτε του συνόλου, ή κάποιου µέρους του («συνεταίρος»), και β) τους νέους επιχειρηµατίες (ηλικίας 18-64 ετών), που
περιλαµβάνουν όσους είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές ενός νέου εγχειρήµατος για το οποίο έχουν ήδη πληρώσει µισθούς και έχουν καταγράψει ένα κύκλο εργασιών για τουλάχιστον τρεις, αλλά όχι περισσότερους από 42 µήνες. Βλ.
Ιωαννίδης & Τσακανίκας (βλ. σηµ. 9, σελ. 1-2) για εκτενέστερη συζήτηση.
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Τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν την αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα προέρχονται από τον ΟΟΣΑ.
Στον Πίνακα 1 αναφέρονται όλοι οι σχετικοί δείκτες για την αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα –ειδικά τη νεανική αυτοαπασχόληση– και τη νεανική επιχειρηµατικότητα. Παρατηρούµε ότι µεταξύ των Ελλήνων η αυτοαπασχόληση φτάνει το 30.1% ενώ η αυτοαπασχόληση ως ποσοστό συνολικής µη αγροτικής
απασχόλησης είναι λίγο χαµηλότερη (24.8%). Επίσης, είναι αξιοσηµείωτο ότι µεγάλη µερίδα των Ελλήνων
θα προτιµούσαν να είναι αυτοαπασχολούµενοι (63%), αν και ένα σηµαντικό ποσοστό (51%) το θεωρεί
δύσκολο να ξεκινήσει επιχείρηση χωρίς να έχει οικονοµική ενίσχυση. Τέλος, αναφέρουµε ότι η Επιχειρηµατικότητα Αρχικών Σταδίων (ΤΕΑ) για την Ελλάδα ήταν 8.6% στην ηλικιακή οµάδα 18-34 το 2006.
Πίνακας 1. ∆είκτες αυτοαπασχόλησης και επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα (2001-2006)
∆είκτης

Τιµή

Αυτοαπασχόληση ως ποσοστό
συνολικής απασχόλησης το 2005
Αυτοαπασχόληση ως ποσοστό συνολικής
µη αγροτικής απασχόλησης το 2005
Προτίµηση αυτοαπασχόλησης
Αντίληψη ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις επιχείρηση
χωρίς οικονοµική ενίσχυση
ΤΕΑ 2006, ηλικίες 18-34

30.1%
24.8%
63%
51%
8.6%

Πηγές: ΟΟΣΑ (2001-2006), GEM (2005)

Πίνακας 2. Προγράµµατα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
Εκπαίδευση
Λύκειο
1. Εισαγωγή Υποχρεωτικών Σχολικών Μαθηµάτων «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων» και «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας»
2. Εθελοντικές και περιστασιακές ενέργειες:
α. Προσωπικές πρωτοβουλίες µαθητών
Ανώτατη εκπαίδευση
1. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο: Ειδικό µάθηµα επιχειρηµατικότητας σε 8 τµήµατα.
Ειδική κατεύθυνση στο πτυχίο, και πρακτική σε επιχειρήσεις.
2. Άλλα πανεπιστήµια: Γραφεία ∆ιασύνδεσης µε ειδικά προγράµµατα επιχειρηµατικότητας (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ κ.ά.)
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1. Κράτος
ΕΠΑΝ ΙΙ, Πρόγραµµα του υπουργείου
Ανάπτυξης, που στόχο έχει να αντιµετωπίσει τα βασικά εµπόδια της έναρξης επιχειρήσεων.
2. ΓΓΝΓ: Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας που στόχο έχουν την ενθάρρυνση
νέων επιχειρηµατιών και την εύρεση χρηµατοδότησης.
3. ΟΑΕ∆: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.000 ΝΕΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
22-32 ΕΤΩΝ – ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΦΕΚ 1005/Τ.Β΄/30-05-2008). Στόχος η προώθηση νεανικής επιχειρηµατικότητας
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ΙΙ. Εικόνες
Εικόνα 1. Παράγοντες απαραίτητοι στην προώθηση νεανικής επιχειρηµατικότητας
Κοινωνική / Πολιτισµική
νοµιµότητα και αποδοχή

Επιχειρηµατική
Εκπαίδευση και εξάσκηση

∆ιοικητικό
και Ρυθµιστικό Σύστηµα

Νεανική
επιχειρηµατικότητα

Οικονοµική
πρόσβαση

Βοήθεια και υποστήριξη
στην εγκαθίδρυση επιχειρήσεων

ΙΙΙ. Σχετικές πηγές
Blanchflower DG, Oswald AJ. What Makes a Young Entrepreneur? Bonn, Germany: IZA, 2007.
Gallaway L; Andersson M; Brown W; Whittam G. The Impact of Entrepreneurship Education in Higher
Education, Report for Business Education Support Team, School of Management and Languages, HeriotWatt University, Edinburgh, 2005.
Harding R. GEM UK 2006. London, London Business School, 2007.
Henderson R, Roberson M. Who wants to be an entrepreneur? Young adult attitudes to entrepreneurship as a career, in Career Development International, vol. 5, issue 6, pp. 279-287, 2000.
Vespner K, Gertner W. Measuring progress in entrepreneurship education, in Journal of Business Venturing, vol. 12, pp. 403-421, 1997.
Youth Employment Network (YEN). A Resource Directory for Lead Countries of the Youth Employment Network. Available at: http://www.ilo.org/yen, 2006.
http://career-office.uoa.gr
http://scholar.google.com
http://www.esyne.gr
http://www.iobe.gr
http://www.neagenia.gr
http://www.princes-trust.org
http://www.yen.net
http://www.ilo.org
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Οι βραβευµένες εργασίες

Ατοµικές
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1o βραβείο
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ο όρος «επιχειρηµατικότητα» είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος µεταξύ των νέων.
∆εν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι στα πλαίσια της αναζήτησης επαγγελµατικής
αποκατάστασης σκέφτονται και την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Είναι ενθαρρυντικό να συµβαίνει κάτι τέτοιο αφού αποδεικνύει ότι υπάρχουν συνάνθρωποί µας έτοιµοι να δηµιουργήσουν κάτι καινούργιο. Προβληµατίζει όµως
το γεγονός ότι ένα µικρό µόνο µέρος των σκέψεων αυτών πραγµατώνονται.
Τι είναι άραγε αυτό που αποτρέπει κάποιους από το επιχειρείν; Κατ’ αρχάς
σηµαντικό µερίδιο ευθύνης φέρει το κράτος και ο τρόπος λειτουργίας των µηχανισµών του. Συναντά κανείς διαφόρων ειδών δυσλειτουργίες, αγκυλώσεις και
αναποτελεσµατικές πρακτικές οι οποίες συνθέτουν ένα υδροκέφαλο και δυσκίνητο
κράτος. Η γραφειοκρατία αναµφιΤο 2007 ένα 4,6% του ενεργού πληθυσµού
σβήτητα αποτελεί έναν από τους
(δηλ. 313.000 άτοµα) ήταν επίδοξοι επιχειρηµατίες.
πλέον ανασταλτικούς παράγοντες.
Από αυτούς το 12.6% και 29.3%
Πολλοί νέοι εγκαταλείπουν ή δεν ξεήταν ηλικίας 18-24 και 25-34 ετών αντίστοιχα.
κινούν καν την προσπάθεια όταν διαπιστώνουν την πληθώρα των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που απαιτούνται
να συλλέξουν καθώς και τις αλλεπάλληλες επισκέψεις σε δηµόσιες υπηρεσίες που
υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν πριν ανοίξουν για πρώτη φορά την πόρτα
της νέας τους επιχείρησης. Μια τέτοια χρονοβόρα και συνάµα ψυχοφθόρα διαδικασία είναι επόµενο να αποθαρρύνει πολλούς.
Εντούτοις θεωρώ πως οι πιο σηµαντικοί λόγοι έχουν να κάνουν µε την ίδια την
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κοινωνία και συγκεκριµένα µε αντιλήψεις που διαµορφώνονται για τους νέους,
την επιχειρηµατικότητα και την αποτυχία. Πρόκειται για προκαταλήψεις και στερεότυπα που ο κοινωνικός και οικογενειακός περίγυρος έχει καλλιεργήσει για τις
παραπάνω έννοιες δηµιουργώντας πληθώρα αναστολών και αισθήµατα φόβου
πριν από ένα νέο επαγγελµατικό εγχείρηµα.
Ξεκινώντας αναφέρω την έντονη στάση επιφυλακτικότητας απέναντι στα σχέδια και τις ιδέες των νέων. Θεωρείται ότι η απειρία σε θέµατα όπως το «στήσιµο» µίας επιχείρησης, η λειτουργία της, η βιωσιµότητά της και η ανάπτυξή της,
η έλλειψη χαρακτηριστικών προσωπικότητας που απαιτεί το επιχειρείν, όπως η
αφοσίωση, η υποµονή και η εργατικότητα, η έλλειψη βιωµάτων στον πραγµατικό εργασιακό χώρο µαζί µε την
ελλιπή γνώση του τρόπου λειτουρΤο 17,6% των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων
θεωρεί τη γραφειοκρατία ως εµπόδιο κατά την
γίας της αγοράς και τις ανεπαρκείς
έναρξη ενός επιχειρηµατικού εγχειρήµατος.
θεωρητικές, τεχνικές και διοικητικές γνώσεις, σε συνδυασµό µε τον
παρορµητισµό, την επιπολαιότητα και το ροµαντισµό που συνήθως χαρακτηρίζουν αυτές τις ηλικίες, συναποτελούν ικανούς παράγοντες για αποτροπή και παρεµπόδιση µιας επιχειρηµατικής προσπάθειας.
Η γνώµη των νέων όταν δεν εισακούγεται απλώς δεν λαµβάνεται σοβαρά
υπόψη. Συνήθως αντιµετωπίζεται συγκαταβατικά και µέσα στα πλαίσια ενός τυπικού διαλόγου που σχεδόν νοµοτελειακά καταλήγει µε την άποψη των «µεγάλων» να αποδεικνύεται η πιο λογική και άρα η µόνη σωστή. Οι νέοι δεν έχουν δικούς
τους οικονοµικούς πόρους και εποµένως δεν είναι ανεξάρτητοι. Τις περισσότερες
φορές επιχειρούν µε χρήµατα είτε
των γονιών τους είτε αντληθέντα από
Ένας στους τρεις επιχειρηµατίες δηλώνει
ότι η ελληνική κοινωνία αντιµετωπίζει αρνητικά τόσο την αγορά κεφαλαίου (τραπεζικές
χορηγήσεις-δάνεια). Το κόστος µιας
την επιχειρηµατικότητα ως επιλογή καριέρας όσο
και τον επιτυχηµένο επιχειρηµατία ως σύµβολο κοι- ενδεχόµενης αποτυχίας θα κληθούν
να το επωµιστούν κατά κύριο λόγο οι
νωνικής αποδοχής και σεβασµού.
γονείς. Έτσι έχουν κάθε δικαίωµα να
νιώθουν επιφυλακτικοί και φυσικά
να είναι αυτοί που θα πάρουν την τελική απόφαση. Συµβαίνει να είναι οι ανασφάλειες των γονιών και όχι των ίδιων των νέων που πολλές φορές στέκονται
εµπόδιο στα σχέδια των δεύτερων.
Υπάρχει έντονο το στοιχείο της καχυποψίας απέναντι στην επιχειρηµατικότητα.
Ο επιχειρηµατίας αντιµετωπίζεται ως το αφεντικό που απαιτεί από τους εργαζόµενους σκληρή προσπάθεια και αφοσίωση. Οι σχέσεις εργοδότη-εργαζόµενου
παραµένουν καλές όσο ο δεύτερος δεν διεκδικεί και όσο ο πρώτος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του προς το δεύτερο. Η απόλυση θεωρείται ισχυρό όργανο στα χέρια του εργοδότη µε την απειλή χρήσης του οποίου πετυχαίνει να
καταστέλλει κάθε έκφραση αµφισβήτησης.
Έτσι η επιχείρηση µετατρέπεται σε κάτι ξένο και εχθρικό, το συµφέρον της
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οποίας είναι αντίθετο µε αυτό του εργαζόµενου, ο οποίος πιστεύει ότι θα αµειφθεί πολύ λιγότερο από τη συνεισφορά του στη δηµιουργία των όποιων κερδών.
Ο ίδιος ο επιχειρηµατίας θεωρείται διεφθαρµένος. Συναλλάσσεται
Το 41,3% των νέων επιχειρηµατικών
µε τις τοπικές και κρατικές αρχές
δραστηριοτήτων του 2007 χρηµατοδοτήθηκε
χρηµατίζοντάς τες ώστε να τύχει
από το οικογενειακό-συγγενικό περιβάλλον.
ευνοϊκής µεταχείρισης. Η προβολή
των επιτυχηµένων επιχειρηµατιών
στα µέσα ενηµέρωσης είναι µάλλον περιορισµένη, σε αντιδιαστολή µε τη συχνότερη δαιµονοποίησή του (απληστία, κερδοσκοπία, καιροσκοπισµός) που
αναφέρεται πολλές φορές ως ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού περιβάλλοντος.
Τα ΜΜΕ φαίνεται να προτιµούν την προβολή περιπτώσεων που εκδηλώνουν
παραβατική συµπεριφορά παρά την ανάδειξη κάποιων θετικών στοιχείων που
µπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Από την άλλη, το µεγάλο κράτος µε τη
σιγουριά και τη µονιµότητα του δηµοσίου υπαλλήλου έχει εξυψωθεί στα µάτια των
πολιτών και έχει αναχθεί σε βέλτιστη επαγγελµατική σταδιοδροµία ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής κρίσης και αβεβαιότητας. Καταλήγουµε έτσι στο σηµείο η
αγορά να θεωρείται ανήθικη και οι επιχειρηµατίες ψυχροί ωφελιµιστές που δρούν
µε γνώµονα τη συσσώρευση κερδών αντί της επανεπένδυσης σε κοινωνικά ωφέλιµες δραστηριότητες. Κανείς δεν θα ήθελε να τους µοιάσει, πόσο µάλλον να
γίνει ένας από αυτούς.
Τέλος, ένας σηµαντικός παράγοντας είναι η αρνητική στάση απέναντι στην αποτυχία. Ο έντονος ανταγωνισµός που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα του σύγχρονου
κοινωνικού και οικονοµικού βίου
έχει ανεβάσει τον πήχη των απαιτήΤο 59,1% των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων
σεων που κοινωνία και αγορά έχουν
θεωρεί το φόβο της αποτυχίας ως παράγοντα
από τους νέους. Τόσο η πρώτη όσο αποτροπής ανάληψης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
και η δεύτερη κρατούν αυστηρή και
επικριτική στάση απέναντι σε αυτούς
που αδικαιολόγητα δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους, δεδοµένου ότι σήµερα
υπάρχουν διάχυτα οι ευκαιρίες, τα µέσα και οι γνώσεις. Αυτό που συµβαίνει είναι να
στιγµατίζονται και να αντιµετωπίζονται µε καχυποψία την επόµενη φορά που θα
προσπαθήσουν.
Μια τέτοια αντίληψη όµως αποδεικνύεται στρεβλωτική. ∆ηµιουργεί φόβο και
ανασφάλεια σε αυτόν που σκέφτεται να επιχειρήσει αντιλαµβανόµενος πια ότι
δεν έχει το δικαίωµα στην αποτυχία. Τελικά αλλοιώνονται τα κίνητρα και οι προθέσεις, µε αποτέλεσµα να αναλαµβάνονται σαφώς λιγότερες επιχειρηµατικές
δράσεις.
Αυτοί είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που καθίστανται εµπόδια στο δρόµο
της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται επιγραµµατικά ορισµένες προτάσεις για την αντιµετώπισή τους.
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1. ∆ηµόσιες πολιτικές και υποδοµές.

Η άρση των εµποδίων στην επιχειρηµατική δραστηριότητα αναµφίβολα απαιτεί
σηµαντικότατες µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση. Πρωτίστως χρειάζεται
ένα κράτος που θα διευκολύνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων απλουστεύοντας
όλες τις προαπαιτούµενες γραφειοκρατικές διαδικασίες και ενηµερώνοντας εγκαίρως τους επιχειρηµατίες για την οικονοµική πολιτική που θα ακολουθηθεί.
Για να στραφεί η επιχειρηµατικότητα σε µακροχρόνιες παραγωγικές επενδύσεις
σε οποιονδήποτε κλάδο πρέπει η οικονοµική πολιτική να διεξάγεται στη βάση
ενός σταθερού, συνεπούς και αξιόπιστου θεσµικού και νοµικού πλαισίου, χωρίς
παλινωδίες και άκαιρες ή επιπόλαιες παρεµβάσεις.
Επιπρόσθετα κρατικά µέτρα θα µπορούσαν να είναι: η διευκόλυνση ανεύρεσης
κεφαλαίων και πρόσβασης σε χρηµατοδοτικές πηγές µέσω κοινοτικών συγχρηµατοδοτούµενων προγράµµατων, µέσω προγραµµάτων πιστωτικών εγγυήσεων,
µέσω χορήγησης δανείων µε ευνοϊκούς όρους επιτοκίου ή αποπληρωµής, µέσω
ενθάρρυνσης τραπεζικών δραστηριοτήτων σε οικονοµικά υποβαθµισµένες περιοχές και µέσω ενθάρρυνσης συνεργασίας τραπεζών και οργανισµών τοπικής
ανάπτυξης, η επιδότηση επαγγελΤο 30% των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων
µατικής στέγης, τα προγράµµατα
θεωρεί τις δυσκολίες χρηµατοδότησης ως το σηµαντι- και οι θυρίδες νεανικής επιχειρηµακότερο πρόβληµα στην ίδρυση µιας νέας επιχείρησης. τικότητας, συµβουλευτικής και ενηµέρωσης, τα προγράµµατα παροχής
ή επιδότησης επιχειρηµατικών συµβουλών σε µικρές επιχειρήσεις, η προσφορά
επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης σε µικρές επιχειρήσεις, η ενθάρρυνση συνεταιρικών επιχειρήσεων και δικτύων µικρών οµοειδών επιχειρήσεων,
η προώθηση φορολογικών κινήτρων για τους επιχειρηµατίες, η ανάπτυξη και
εφαρµογή απλού, σταθερού και διαφανούς φορολογικού συστήµατος, η επιβράβευση επιτυχηµένων δραστηριοτήτων.

2. Προσανατολισµός στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα.

Ως ποιοτική επιχειρηµατικότητα εννοείται η επιχειρηµατική δράση που οδηγεί
στη δηµιουργία νέων εγχειρηµάτων µε µεγαλύτερη δυναµική και προοπτικές µεγέθυνσης.
Μια στρατηγική ενίσχυσης αυτών
Μόλις το 12,8% των νέων επιχειρηµατιών θεωρεί
ότι τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα προσφερθούν
θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα
είναι εντελώς νέα για όλους τους πελάτες στους
στα ζητήµατα της έρευνας και ανάοποίους απευθύνονται, ενώ µόνο ένα 8%
πτυξης.
χρησιµοποιεί νέες τεχνολογίες/διαδικασίες
Η εφαρµογή πολιτικών ενθάρρυνγια την παραγωγή/διάθεσή τους.
σης της ερευνητικής προσπάθειας
των επιχειρήσεων συνδράµει στην
παραγωγή καινοτοµίας και νέας γνώσης, τα οποία µε τη σειρά τους συµβάλλουν
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και στην οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη.
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Τέτοιες πολιτικές µπορεί να δίνουν έµφαση είτε στην οικονοµική ενίσχυση
των επιχειρήσεων π.χ. µέσω ευνοϊκών φορολογικών ρυθµίσεων για έρευνα και
ανάπτυξη, είτε στη θεσµική προώθηση της συνεργασίας ανάµεσα στις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα.

3. Ενίσχυση του ανταγωνισµού.

Η επιχειρηµατικότητα µπορεί να ενισχυθεί ουσιαστικά µόνο µέσω του ανταγωνισµού και ειδικότερα µέσω της δυνατότητας ελεύθερης εισόδου και εξόδου
από τις αγορές. Αναγκαία λοιπόν κρίνεται η ενίσχυση των ρόλων και αρµοδιοτήτων ανεξάρτητων θεσµικών αρχών (π.χ. Επιτροπή Ανταγωνισµού, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) που σαν κύριο σκοπό θα έχουν την
προστασία των αγορών έναντι ολιγοπωλιακών και µονοπωλιακών καταστάσεων.
Στόχος είναι η µεγαλύτερη ανταπόκριση και προσαρµογή των µέσων πολιτικής των
δηµοσίων διοικήσεων στις ανάγκες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
µε διευκόλυνση της συµµετοχής τους στις δηµόσιες συµβάσεις, καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις και διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση.

4. Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων.

Μία περιοχή εφαρµογής εντατικότερων πολιτικών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας είναι η διαµόρφωση εξειδικευµένων µηχανισµών για την υποστήριξη της δραστηριοποίησης ειδικών
Μόνο 3 στα 10 άτοµα που βρίσκονται στη φάση
οµάδων του πληθυσµού που σήµερα
έναρξης µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας
υστερούν.
είναι γυναίκες.
Οι γυναίκες, τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και οι µετανάστες που ζουν
µόνιµα στην Ελλάδα είναι τρεις από αυτές. Έτσι για τις µεν γυναίκες θα προκύψει ένα επιπλέον µέτρο αντιµετώπισης της ανεργίας, για τους δε µετανάστες και
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες επιτυγχάνεται η οµαλότερη απορρόφησή τους στον
κοινωνικό ιστό.

5. Αλλαγή της στάσης απέναντι στην επιχειρηµατικότητα.

Χρήσιµες είναι όλες εκείνες οι κινήσεις που σαν στόχο θα έχουν την αντικατάσταση των προκαταλήψεων που η κοινωνία έχει για την επιχειρηµατικότητα µε
αυτό που ονοµάζεται «επιχειρηµαΑπό το σύνολο των επιχειρηµατιών αρχικών
τική κουλτούρα».
σταδίων το 10,1% προέρχεται από µερική δευτεροβάθΗ σηµασία της εκπαίδευσης και ο
µια εκπαίδευση, το 30,3% από δευτεροβάθµια,
ρόλος του συνόλου του εκπαιδευτιτο 38,5% από την τριτοβάθµια και το 21,1%
κού συστήµατος για την προώθηση
από µεταπτυχιακό/διδακτορικό.
της επιχειρηµατικής νοοτροπίας και
των αντίστοιχων δεξιοτήτων στη νέα γενιά κρίνονται θεµελιώδη. Η παιδεία δηµιουργεί αυτοπεποίθηση και θετική στάση στην επιχειρηµατικότητα. Συµβάλλει
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στην ενίσχυση της αντίληψης του επιχειρείν, στην απόκτηση γνώσης, στην ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Κατευθύνει τους νέους προς τοµείς
επιχειρηµατικότητας υψηλών δυναΕν µέσω της κρίσης, οι εκτιµήσεις για το οικονοµικό τοτήτων.
κλίµα στο ελληνικό περιβάλλον είναι περιορισµένες
Επιπλέον, µειώνει το ποσοστό των
(∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος Ιαν.09: 55,4 µονάδες), αποτυχιών και άρα τη σπατάλη
δυσµενέστερες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πόρων στην οικονοµία.
(64,9) και της Ευρωζώνης (68,9) και µάλιστα παρά
Εποµένως η εισαγωγή µαθηµάτων
τους σχετικά υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης
σχετικών
µε την επιχειρηµατικότητα
της ελληνικής οικονοµίας.
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θεωρείται ότι πλέον πρέπει να συνδυαστεί µε την προώθηση αντίστοιχων µαθηµάτων
και στις χαµηλότερες βαθµίδες.

Επίλογος

Ήδη από τα µέσα του 2007 η παγκόσµια οικονοµία εµφανίζει σοβαρά συµπτώµατα κρίσης. Τα χαρακτηριστικά της αποδεικνύεται ότι επηρεάζουν εξίσου
όλες τις οικονοµίες, µε την ελληνική δυστυχώς να µην αποτελεί εξαίρεση. Μολονότι ο βαθµός επηρεασµού είναι ζήτηµα στο οποίο δεν υπάρχει γενική συµφωνία, το βέβαιο είναι ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµικής δραστηριότητας
θα αρχίσει να κάµπτεται. Η κάµψη είναι λογικό να σηµαίνει µείωση των επιχειρηµατικών ευκαιριών, πράγµα που δυσκολεύει την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών. Σηµαίνει επίσης ότι οι πόροι που η κοινωνία µπορεί να διαθέσει για την
έναρξη νέων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων είναι λιγότεροι. Τα δηµόσια έσοδα
µειώνονται και µαζί τους συµπαρασύρονται οι δηµόσιες δαπάνες που είναι δυνατό να κατευθυνθούν στην ενίσχυση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα τα νοικοκυριά έχουν λιγότερους διαθέσιµους πόρους για την έναρξη νέων
εγχειρηµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας συνιστά στόχο µε ιδιαίτερη σηµασία. Η αύξηση της εκδήλωσης νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών είναι φανερό ότι θα συµβάλλει στην αναστροφή
της κάµψης µέσω της ενίσχυσης της παραγωγής και της απασχόλησης και την τόνωση της ζήτησης. ∆ύο είναι οι κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να ληφθεί
δράση. Η πρώτη είναι η έµφαση στην ποιοτική πλευρά της επιχειρηµατικότητας,
έτσι ώστε ακόµη και αν διατίθενται λιγότεροι πόροι απ’ ό,τι στο παρελθόν η επίπτωσή τους να είναι η υψηλότερη δυνατή. Και η δεύτερη είναι η θεσµική διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η επιχειρηµατική
πρωτοβουλία ανεξαρτήτως των πόρων που της αφιερώνονται. Ανωτέρω συζητήθηκαν πλευρές πολιτικών που θα µπορούσαν να προωθηθούν στη σηµερινή
συγκυρία και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις.

Βιβλιογραφία
Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών «Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008»
Σταύρος Ιωαννίδης, Άγγελος Τσακανίκας – Νοέµβριος 2008
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«Αποτελέσµατα Ερευνών Οικονοµικής Συγκυρίας, Ιανουάριος 2009»
http://www.iobe.gr/
«Θέµατα Επιχειρηµατικότητας»
Επιµέλεια: Σπύρος Λιούκας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιανουάριος 2006
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας
http://www.entre.gr/
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς
http://www.neagenia.gr
Ελληνικοί Σύνδεσµοι Νέων Επιχειρηµατιών
http://www.esyne.gr/
Σωµατείο Επιχειρηµατικότητας Νέων
http://www.sen.org.gr/
E-BOSS
http://www.e-boss.gr/index.jsp?type=1&context=101
ICT plus
http://www.ictplus.gr/
Jade Hellas
http://www.jadehellas.eu/
Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα
http://www.businesswoman.gr/
Λέσχη Επιχειρηµατικότητας
http://www.leshiepi.gr/gr/index.html
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
http://www.elke.gr/
Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
http://www.eommex.gr/index1.htm
Επιχειρηµατικότητα & Franchising
http://www.franchise-net.gr/
Παρατηρητήριο Καινοτοµίας
http://www.innowestmac.gr/
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»
http://www.antagonistikotita.gr/
Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx
Global Entrepreneurship Monitor
http://www.gemconsortium.org/default.aspx
Global Entrepreneurship Week
http://unleashingideas.org
Entrepreneurship and Education at the Kauffman Foundation
http://www.kauffman.org/home.aspx
European Commission: Enterprise and Industry
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
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2o βραβείο
ΚΑΤΣΙΜΑΡ∆ΟΥ ΜΥΡΤΩ

Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

«Το µέλλον ενός έθνους είναι οι άνθρωποι κάτω από την ηλικία των 20»
Johann Wolfgang von Goethe

Εισαγωγή

Ο όρος «επιχειρηµατικότητα» προέρχεται από το ρήµα επιχειρώ που σηµαίνει ενεργώ µε συγκεκριµένο στόχο. Σύµφωνα µε τον ορισµό που δόθηκε από
τον Robert Hisrich το 1985, «η επιχειρηµατικότητα είναι η διαδικασία δηµιουργίας του διαφορετικού µε αξία, αφιερώνοντας τον απαραίτητο χρόνο και προσπάθεια, υιοθετώντας τους σχετικούς χρηµατοοικονοµικούς, ψυχολογικούς και
κοινωνικούς κινδύνους και λαµβάνοντας τα οφέλη σε χρηµατικούς όρους και
προσωπική ικανοποίηση».
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η σχέση της νεανικής επιχειρηµατικότητας µε την εκπαίδευση. Αρχικά θα γίνει αναφορά στο βαθµό ανάπτυξης της
νεανικής ελληνικής επιχειρηµατικότητας και θα παρουσιαστεί ο τρέχων τρόπος
υλοποίησης της διδασκαλίας των διοικητικών στρατηγικών, αλλά και της εν γένει
φιλοσοφίας που διέπει το επιχειρείν. Με βάση τις δύο αυτές παραµέτρους θα
αξιολογηθεί το κατά πόσον η προσπάθεια µετάδοσης συστηµατοποιηµένης γνώσης στο εν λόγω αντικείµενο µπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής σκέψης ή να αποτελέσει τροχοπέδη που θα περιορίσει
την ατοµική δηµιουργική φαντασία.

Ο βαθµός ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηµατικότητας

Βασιζόµενος στην εµπειρική παρατήρηση κάποιος θα µπορούσε να πει πως η
επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι αρκετά αναπτυγµένη στο πλαίσιο της ελληνικής οικονοµίας, µιας και το προφίλ του µικροµεσαίου επιτυχηµένου επιχειρηµατία είναι ιδιαίτερα σύνηθες και κοινωνικά αποδεκτό. Ωστόσο, από τη µελέτη
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του Παγκόσµιου Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας (Global Entrepreneurship Monitor 1) προκύπτει πως η χώρα µας αναλαµβάνει κυρίως παραδοσιακές
επιχειρηµατικές δραστηριότητες που βασίζονται στη µείωση του κόστους και
όχι στην πρωτοπόρα δράση. Τα συµπεράσµατα αυτά αφορούν τόσο το σύνολο
των επιχειρηµατιών όσο και τους νέους ηλικιακά επιχειρηµατίες.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη µελέτη του GEM για το 2006, το ποσοστό των νέων
που αναλαµβάνουν κάποια επιχειρηµατική δραστηριότητα ξεκινώντας από το
µηδέν αγγίζει το 5,7% του συνόλου του πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό κρίνεται
ικανοποιητικό, αν λάβουµε υπόψη πως η Ελλάδα κατατάσσεται από το GEM στις
υψηλού εισοδήµατος χώρες, στις οποίες το αυξηµένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ συνεπάγεται βιοµηχανοποίηση, δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και άρα απασχόληση του ανθρώπινου δυναµικού σε µεγάλες ήδη υπάρχουσες εταιρείες. Στο
Παράρτηµα 1 παρουσιάζεται πίνακας µε τα ποσοστά νεανικής επιχειρηµατικότητας όλων των χωρών που συµµετέχουν στη µέτρηση του GEM σε συνάρτηση
µε τα µεγέθη των κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους.
Επιπροσθέτως, το GEM σηµειώνει πως το κίνητρο των Ελλήνων επιχειρηµατιών ηλικίας 18-25 ήταν σε ποσοστό 40% η αδήριτη ανάγκη, µιας και όλες οι
άλλες ευκαιρίες για εργασία απουσίαζαν είτε δεν ήταν ικανοποιητικές, και σε
ποσοστό 60% οι διαφαινόµενες ευκαιρίες. Παρά ταύτα, το µέγεθος του 60% θεωρείται χαµηλό σε σχέση µε τα αντίστοιχα των υπολοίπων χωρών υψηλού εισοδήµατος (και ιδιαίτερα συγκριτικά µε τη ∆ανία, τη Νορβηγία και την
Ολλανδία) και αποδίδεται στην υποαξιοποίηση των ταλαντούχων και υψηλού
µορφωτικού επιπέδου ατόµων από τις µεγάλες εδραιωµένες επιχειρήσεις.
Πέραν αυτού, από τις νεοσυσταθείσες ελληνικές επιχειρήσεις µόνο ένα ποσοστό 16,14% µπορεί να χαρακτηριστεί ως υψηλών δυνατοτήτων 2. Οι υπόλοιπες χαρακτηρίζονται ως τυπικές επιχειρήσεις ζωής 3 και η πλειονότητα αυτών
έχει ως κύριο αντικείµενο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (56% των νέων επιχειρήσεων) ή τη µεταποίηση (33,1%). Με βάση την
επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται από τους µελετητές του GEM στη 17η
θέση (µεταξύ 40 χωρών) της παγκόσµιας κατάταξης. Μεγάλο πρόβληµα παρουσιάζει η χώρα µας στον τοµέα της νεανικής εταιρικής επιχειρηµατικότητας, το
βαθµό δηλαδή καινοτοµικότητας των επιχειρήσεων που ιδρύονται από νέους
ηλικιακά ανθρώπους. Εδώ η Ελλάδα καταλαµβάνει την 33η µόλις θέση παγκοσµίως. Με βάση τα παραπάνω συνάγεται πως η ανάγκη αναµόρφωσης του τρόπου σκέψης και αναπροσανατολισµού της δράσης των νέων επιχειρηµατιών είναι
επιτακτική. Παρ’ ότι η ηλικιακή οµάδα νέων που αποφασίζει την έναρξη µιας
ατοµικής επιχείρησης εντοπίζεται στην ηλικιακή οµάδα των 25-34 ετών, η επιρροή των κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων που διαµορφώνει την επιχειρηµατική σκέψη ξεκινά ήδη από την παιδική ηλικία.

Πρέπει η επιχειρηµατικότητα να διδάσκεται;

Η ιστορία βρίθει ανεξάντλητων παραδειγµάτων όπου το επιχειρηµατικό δαι-
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µόνιο διέπρεψε χωρίς να υπάρχει απολύτως καµία εκπαίδευση πίσω από αυτό
(Αριστοτέλης Ωνάσης, Bill Gates κ.ά.) και συνεπώς εγείρονται ερωτήµατα σχετικά µε τη σύνδεση του επιτυχούς επιχειρηµατικού δαιµονίου και της σχετικής
προηγηθείσας εκπαίδευσης.
Μία από τις βασικές διαστάσεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος είναι πέραν
της χρηµατοδοτικής υποστήριξης, των κυβερνητικών πολιτικών, των εµποδίων εισόδου και των νοµικών και υλικών υποδοµών αναµφισβήτητα η κατάρτιση και η
παιδεία. Γενικά οι στατιστικές αυτοαπασχόλησης και δηµιουργίας επιχειρήσεων
για όσες χώρες υπάρχουν στοιχεία δείχνουν πως τα ποσοστά επιχειρηµατικότητας είναι πολύ µεγαλύτερα σ’ αυτούς που διαθέτουν ανώτατη παιδεία. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία του GEM για το 2005 και το 2006 οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προηγούνται στην ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε πρώτο στάδιο. ∆εν είναι γνωστά τα ακριβή µεγέθη, αλλά αν ληφθεί υπόψη το γεγονός πως περίπου το 7% του ενεργού πληθυσµού
απασχολείται σε δική του επιχείρηση, τα ποσοστά για τους πτυχιούχους πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια.
Στο Παράρτηµα 2 παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανοµή των νέων επιχειρηµατιών µε βάση το µορφωτικό τους επίπεδο.
Ωστόσο, η παιδεία που έχει λάβει ένας νέος επιχειρηµατίας δεν καταδεικνύει
µόνο ένα γενικότερα καλό µορφωτικό επίπεδο και την εις βάθος γνώση διαφόρων τοµέων, αλλά και το γεγονός πως έχει διδαχθεί έστω και µε ελλιπή τρόπο
την επιχειρηµατικότητα αυτή καθαυτή. Παρ’ ότι –όπως και σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς– υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ανθρώπων που έφτασαν στο
απόγειο χωρίς καµία πρότερη εκπαίδευση, η επικρατούσα άποψη είναι πως η
σχέση εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα και θετικής έκβασης της δραστηριότητας είναι θετική.
Είναι εύλογη λοιπόν η απορία µήπως η προσπάθεια καθοδήγησης της επιχειρηµατικής σκέψης αναστείλει τη δηµιουργικότητα και τον αυθορµητισµό των
νέων και βάλει σε «καλούπια» µέσω της συστηµατικής διδασκαλίας τη νεανική
φαντασία.
Για την απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα θα ακολουθήσει µια µικρή ανάλυση
σχετικά µε την επίδραση της εκπαίδευσης της επιχειρηµατικότητας στην καθαυτή δραστηριότητα. Για το σκοπό της ανάλυσης διακρίνονται τρία επίπεδα
διδασκαλίας καθένα εκ των οποίων καταλήγει σε ένα διαφορετικό αποτέλεσµα:
• Επίπεδο Α: µετά την αφοµοίωση και πρακτική υλοποίηση όσων ο νέος έχει
διδαχθεί δηµιουργεί µια δική του νέα επιχείρηση η οποία χαρακτηρίζεται ως
επιχείρηση ζωής 2.
• Επίπεδο Β: η εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας καταλήγει σε ουσιαστικές
βελτιώσεις που σχετίζονται µε σειρά παραµέτρων όπως η τεχνολογία ή το περιβάλλον και µείωση κόστους των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων που εντάσσουν νέους στο δυναµικό τους ή των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων από νέους
(επιχειρήσεις βάσης 4).
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• Επίπεδο Γ: η διδασκαλία της επιχειρηµατικότητας στους νέους οδηγεί στην
ουσιαστική καινοτοµία και στη δηµιουργία επιχειρήσεων υψηλών δυνατοτήτων 2.
Στο Παράρτηµα 5 παρουσιάζεται διαγραµµατικά η σχέση των τριών προαναφερθέντων επιπέδων.

Εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας επιπέδου Α

Η εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας που καταλήγει απλώς στη δηµιουργία
παραδοσιακών επιχειρήσεων από τους νέους που παραµένουν µικρές σε µέγεθος, οριακά συντηρούν τους ιδιοκτήτες τους και δεν διαθέτουν προοπτικές ανάπτυξης, είναι στην πράξη η κυρίαρχη µορφή όχι µόνο για τα ελληνικά αλλά και
για τα παγκόσµια δεδοµένα.
Αυτής της µορφής η διδασκαλία περιορίζεται σε παράδοση µαθηµάτων και σεµιναρίων µε αντικείµενο τη διοίκηση, την ηγεσία, τη στρατηγική και την επιχειρηµατικότητα καθαυτή µε τον κλασικό ακαδηµαϊκό τρόπο. Ως σχολές επιχειρηµατικότητας
λειτουργούν εν προκειµένω τα δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, αλλά και άλλοι φορείς όπως είναι στη χώρα µας οι σχολές µαθητείας του ΟΑΕ∆ ή το πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα Νέων» του ΣΕΒ και
του υπουργείου Παιδείας.
Ειδικότερα, παραδίδονται προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα στους προαναφερθέντες τοµείς, τα οποία µεταλαµπαδεύουν στους φοιτητές αρχές και θεωρίες των επιστηµονικών πεδίων που άπτονται της επιχειρηµατικότητας.
Συνήθως το περιεχόµενο της διδασκαλίας εµπλουτίζεται µε πρακτικές µελέτες
περιπτώσεων, εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων από τους φοιτητές και συνακόλουθη απονοµή βραβείων και σε ορισµένες περιπτώσεις οι νέοι πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση σε εταιρείες ή συµµετέχουν σε προσοµοιώσεις
νεοσύστατων εταιρειών.
Αρωγοί της επιχειρηµατικής διδασκαλίας αυτού του βαθµού στέκονται τόσο το
κράτος όσο και οι µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η ελληνική κρατική συµµετοχή κρίνεται επαρκής, µιας και υπάρχουν πολλές δράσεις ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηµατικότητας και ειδικοί λογαριασµοί χρηµατοδότησης των
πανεπιστηµίων για έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο, η ποιότητα της κρατικής συµµετοχής επηρεάζεται πολύ θετικά από τη χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, αλλά και σαφώς αρνητικά από τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία και
το µεγάλο βαθµό γραφειοκρατίας της δηµόσιας διοίκησης. Πέραν του κράτους,
συµµετοχή στην εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας έχουν και οι µεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν άλλωστε ειδικά δεσµευτικά προγράµµατα ενταγµένα στα
επιχειρηµατικά σχέδια των επιχειρήσεων που προβλέπουν γενικές χορηγίες για
ερευνητικά προγράµµατα στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης.
Η εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας αυτού του επιπέδου στοχεύει κυρίως
στην άρση των προκαταλήψεων που αποτρέπουν τους νέους από την ανάληψη
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι διδάσκοντες καλούνται να υποδείξουν στους φοιτητές τα πεδία στα οποία διανοίγονται σηµαντικές επιχειρη152
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µατικές ευκαιρίες που θα προσθέσουν αξία στην οικονοµία όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Με τα συγκεκριµένα µαθήµατα και σεµινάρια –θεωρητικά τουλάχιστον– διδάσκεται ο κίνδυνος και µειώνεται η οικονοµική σπατάλη πόρων
λόγω αποτυχηµένων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Ως αυτοτελές µάθηµα στα ελληνικά πανεπιστήµια, η επιχειρηµατικότητα άρχισε να αναπτύσσεται σχετικά πρόσφατα τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, όπου εισήχθη στα προγράµµατα σπουδών µόλις από το ακαδηµαϊκό έτος
2003-2004. Πρώτο ξεκίνησε το τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΟΠΑ) και προγράµµατα επιχειρηµατικότητας υπάρχουν πλέον ως υποχρεωτικά ή προαιρετικά µαθήµατα στα περισσότερα τµήµατα του ΟΠΑ. Περαιτέρω, ανάλογα µαθήµατα στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση παραδίδονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Μακεδονίας, Πειραιά, Ιωαννίνων και στα ΤΕΙ Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Λαµίας και Ηπείρου. ∆εν
προσφέρεται κάποιο εξειδικευµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα µε κύριο αντικείµενο την επιχειρηµατικότητα εντός των συνόρων –µόνο ως ξεχωριστή κατεύθυνση σε µεταπτυχιακά µε αντικείµενο τη διοίκηση– όµως υπάρχει ήδη MSc
in Entrepreneurship σε πολλά πανεπιστήµια του εξωτερικού. Αξίζει να σηµειωθεί πως µετά την αποφοίτηση από τα προαναφερθέντα προγράµµατα παρέχεται υποστήριξη σε όσους επιθυµούν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση. Στο
Παράρτηµα 3 παρουσιάζονται οι ενέργειες του Πανεπιστηµίου του Cambridge
ενίσχυσης της επιχειρηµατικής δράσης των αποφοίτων του.
Όπως εύκολα µπορεί να εικάσει κανείς, ακόµη και αυτό το απλό στάδιο εκπαίδευσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας παρουσιάζει δυσκολίες στην
υλοποίησή του, καθώς η διαχείριση ενός τεράστιου αριθµού φοιτητών καθίσταται δυσχερής. Άλλωστε, ως προσδιοριστικοί παράγοντες επιτυχίας αυτού
του επιπέδου εκπαίδευσης λειτουργούν:
-το επίπεδο σπουδών της σχολής,
-οι διαπανεπιστηµιακές διασυνδέσεις της σχολής,
-το ακαδηµαϊκό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού,
-οι υλικοτεχνικές υποδοµές,
-το επίπεδο των φοιτητών όπως προκύπτει από το σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ.
Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες των Ελλήνων ακαδηµαϊκών, σύµφωνα µε τη
γνώµη των ειδικών του GEM για το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η
κατάρτιση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θεωρείται πως βρίσκεται στην τελευταία θέση µεταξύ 31 υπό εξέταση χωρών. Στην περιοχή αυτή η χώρα µας αποτελεί τον απόλυτο αρνητικό πρωταθλητή. Οι ειδικοί βαθµολογούν ως µέτρια την
ύπαρξη προγραµµάτων σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα στα πανεπιστήµια.
Ταυτόχρονα, όµως, αξιολογούν χαµηλά τόσο την εκπαίδευση στις επιστήµες
της διοίκησης όσο και την επαγγελµατική και τη διά βίου εκπαίδευση που προσφέρεται στη χώρα. Συνεπώς, χρειάζονται ακόµη περισσότερα εκπαιδευτικά
προγράµµατα σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. Μαθητές και σπουδαστές θα
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πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αποκτήσουν µια ολοκληρωµένη άποψη σχετικά µε όλες τις φάσεις ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να υπάρχει σωστή
εκπαίδευση των διδασκόντων την επιχειρηµατικότητα.
Παρά τις διαφοροποιήσεις, όµως, µεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων
και την παρατηρούµενη εγχώρια υστέρηση, το αποτέλεσµα της καλύτερης ή πιο
µέτριας εκπαίδευσης της επιχειρηµατικότητας από τα πανεπιστήµια καταλήγει
στο ίδιο ανεπαρκές αποτέλεσµα, την ώθηση απλώς των νέων στη δηµιουργία
επιχειρήσεων πανοµοιότυπων µε αυτές που ήδη υπάρχουν.

Εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας επιπέδου Β

Η εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας αυτής της βαθµίδας που οδηγεί σε ριζικές βελτιώσεις της επιχειρηµατικής διαδικασίας και σε ουσιαστική µείωση του
κόστους των λεγόµενων επιχειρήσεων βάσης 4, υποστηρίζεται ελάχιστα από τις
υπάρχουσες δράσεις. Για να εκπαιδευτεί ένας νέος και να επιτύχει το προαναφερθέν αποτέλεσµα πρέπει να αναλάβει µόνος του την πρωτοβουλία και να διαθέτει ίδια µέσα.
Ένα παράδειγµα προγράµµατος που µετέρχεται εκπαιδευτικά µέσα και µεταδίδει εκτός των άλλων και την επιχειρηµατική σκέψη είναι το παγκόσµιο Global
Management Challenge στο οποίο συµµετέχει και η Ελλάδα (Παράρτηµα 4).
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα επιχειρηµατικό παιχνίδι προσοµοίωσης, στο οποίο
οι νέοι διοικούν µια επιχείρηση, λαµβάνουν αποφάσεις για όλους τους τοµείς,
αναπτύσσουν δράσεις αντιµετώπισης του ανταγωνισµού και βλέπουν λεπτοµερώς ποια θα ήταν τα αποτελέσµατα αυτών των ενεργειών αν είχαν υλοποιηθεί σε
πραγµατικό περιβάλλον.
Μέσω τέτοιων ρεαλιστικών παιχνιδιών προσοµοίωσης οι συµµετέχοντες έχουν
την ευκαιρία να αναπτύξουν µια ολοκληρωµένη επιχειρηµατική στρατηγική, να
αποκτήσουν σφαιρική άποψη της επιχείρησης και των ενδοεταιρικών µηχανισµών, να κατανοήσουν τις δυνάµεις του ανταγωνισµού και της επιχειρηµατικής
αγοράς, να αναλύσουν πολύπλευρα σενάρια διοίκησης και να εφαρµόσουν πολλαπλές λειτουργικές αποφάσεις.
Αν τέτοιου είδους προγράµµατα ήταν ο κανόνας και κάθε νέος είχε την ενθάρρυνση και τη δυνατότητα να συµµετέχει, τότε η εκπαίδευση θα µπορούσε να λειτουργήσει ως οδηγός για την επιχειρηµατικότητα. Ωστόσο, απαιτείται άρτια
οργάνωση και πολύ µεγάλη χρηµατοδότηση και ενίσχυση από την πλευρά της πολιτείας, ώστε τόσο πλήρη επιχειρηµατικά προγράµµατα να είναι διαθέσιµα στους
φοιτητές, κάτι που µε τις σηµερινές βασικές ελλείψεις µοιάζει µάλλον µακρινό.

Εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας επιπέδου Γ

Αν η εκπαίδευση που προσφερόταν στους νέους σήµερα όσον αφορά την
ανάπτυξη επιχειρηµατικής σκέψης ήταν ολοκληρωµένη και ουσιαστική θα κατέληγε στην ανάπτυξη καινοτοµικών εταιρειών. Όµως τι είναι η καινοτοµία και ποια
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η διαφορά της από την επιχειρηµατικότητα;
Ο όρος δηµιουργήθηκε από τον Joseph Schumpeter στο τέλος της δεκαετίας
του 1920. Η καινοτοµία ήταν σύµφωνα µε τον Schumpeter το βασικό στάδιο
στην τεχνολογική ανάπτυξη και αναφερόταν σε µια νέα εφαρµογή ήδη υπάρχουσας εφεύρεσης που επιλύει ένα εµπορικό πρόβληµα. Σύµφωνα µε έναν πιο
πλήρη ορισµό του Van de Ven, καινοτοµικότητα είναι «η ανάπτυξη και εφαρµογή νέων ιδεών από ανθρώπους οι οποίοι εµπλέκονται κατά τη διάρκεια του
χρόνου σε συναλλαγές µε άλλους στο πλαίσιο µιας θεσµικής λειτουργίας.» Ουσιαστικά πρόκειται για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, µιας νέας υπηρεσίας,
µιας νέας τεχνολογικής διαδικασίας ή ενός νέου διοικητικού συστήµατος που
απευθύνονται στα άτοµα µιας επιχείρησης. Η καινοτοµία εξαρτάται από τις
εφευρέσεις που πρέπει να συνδυαστούν µε επιχειρηµατικές δράσεις έτσι ώστε
να οδηγήσουν σε εµπορική εκµετάλλευση για τη βελτίωση της απόδοσης της
επιχείρησης και η διαφορά της από την επιχειρηµατικότητα µπορεί να συνοψιστεί διαγραµµατικά ως εξής:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

εφεύρεση

επιχειρηµατικότητα

Η ελληνική κοινωνία, ωστόσο, φαίνεται να µην αναγνωρίζει τη δηµιουργική διάσταση της επιχειρηµατικότητας, το γεγονός –δηλαδή– ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν είναι πρωτίστως δραστηριότητα αναδιανοµής αλλά δηµιουργίας
πλούτου. Για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα τίθεται πρώτα
απ’ όλα ένα ζήτηµα στρατηγικής: το δίληµµα αν ο πρωταρχικός στόχος πρέπει
να είναι απλώς η αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή η βελτίωση της
ποιότητάς της. Όπως προαναφέρθηκε και στην πρώτη ενότητα, η Ελλάδα τοποθετείται από το GEM σε µέσα επίπεδα της παγκόσµιας κατάταξης µε βάση το
∆είκτη της Συνολικής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας. Συνεπώς, στρατηγική προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε πολιτικές µε έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το συµπέρασµα αυτό αφορά το βαθµό καινοτοµίας τόσο των καθιερωµένων επιχειρήσεων όσο και των νέων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων. Η έµφαση στην ποιοτική ενίσχυση της νεανικής ειδικά
επιχειρηµατικότητας δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων.
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Για να επιτευχθεί ουσιαστική καινοτοµία προϋποθέσεις είναι η δηµιουργία έµπνευσης και η χρηµατοδοτική υποστήριξη. Ωστόσο, η προσπάθεια διδασκαλίας
της φαντασίας αποτελεί τροχοπέδη στην καινοτοµική επιχειρηµατικότητα, στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη προϋποθέσεων έµπνευσης.
Η καλλιέργεια ευνοϊκού προς την καινοτοµία κλίµατος πρέπει να ενισχυθεί µε
παρεµβάσεις ήδη από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Κάποια προτεινόµενα
µέτρα είναι:
• χρηµατοδότηση ειδικών οµάδων διακεκριµένων στη διοίκηση φοιτητών µε
αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή ιδεών (brainstorming) ακόµη κι αν τελικά δεν
αποβεί πλήρως καρποφόρα,
• πολιτικές ενθάρρυνσης της ερευνητικής προσπάθειας των επιχειρήσεων, για
παράδειγµα µέσω ευνοϊκών φορολογικών ρυθµίσεων για την ενίσχυση της δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης, είτε για τη θεσµική προώθηση της συνεργασίας ανάµεσα στις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα,
• ενίσχυση της έρευνας στα πανεπιστήµια και σύνδεση αυτής µε τη διδασκαλία,
• εξοικείωση µεγάλου αριθµού νέων µε τις τεχνολογικές εξελίξεις,
•προετοιµασία των φοιτητών για το ενδεχόµενο να ακολουθήσουν επιχειρηµατική σταδιοδροµία όχι µόνο µέσω της µετάδοσης γνώσεων γύρω από τα θέµατα της διοίκησης, αλλά και µέσω προετοιµασίας «αντίληψης ευκαιριών» στον
αντίστοιχο τοµέα γνώσης κάθε φοιτητή,
• παρεµβάσεις σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ώστε να υπάρξει αλλαγή
της γενικής στάσης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και ιδιαίτερα αλλαγή στην υποτίµηση της δηµιουργικότητας,
• ήδη από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση προσπάθεια καλλιέργειας του εξής
τριπτύχου µε σαφείς οδηγίες υλοποίησης από έναν εθνικό φορέα: επιχειρηµατική ικανότητα- χρηµατοοικονοµική επιδεξιότητα- κατανόηση χρηµατοοικονοµικού πλαισίου µε τους εξής τρόπους:
-ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, δηµιουργικότητας, ανεξαρτησίας, οµαδικής εργασίας, επικοινωνίας, αυτοπεποίθησης, ικανότητας επίλυσης προβληµάτων
και ανάληψης λελογισµένου κινδύνου,
-παροχή βασικών γνώσεων οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών, ανάπτυξη,
ικανότητα εκπόνησης επιχειρηµατικών σχεδίων και ερευνών αγοράς, εισαγωγή
στις τεχνικές πωλήσεων,
-συµµετοχή ανθρώπων που σχετίζονται µε την αγορά στη σχολική διδασκαλία,
-µελέτες περιπτώσεων ήδη από τη σχολική ηλικία,
-εξωσχολικές επισκέψεις που ενισχύουν την επιχειρηµατική σκέψη,
-καλοκαιρινές κατασκηνώσεις που προάγουν τη δηµιουργικότητα και τον επιχειρηµατικό τρόπο σκέψης (entrepreneurial summer camps).
Ωστόσο, υπάρχουν και σφοδροί πολέµιοι της εισαγωγής της επιχειρηµατικότητας στα σχολεία, οι οποίοι υποστηρίζουν πως οι νέοι ενστερνίζονται άκριτα
τη λογική του µεγάλου κεφαλαίου και µαθαίνουν να θεωρούν δική τους υπόθεση την αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων ως αυριανοί εργαζόµενοι και να
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θυσιάζουν τις κατακτήσεις και τα δικαιώµατά τους γι’ αυτόν το σκοπό. Επίσης,
υποστηρίζουν πως ίσως οι νέοι αναπτύξουν την υπεραισιοδοξία πως µπορούν
να πετύχουν τα πάντα ξεκινώντας από το µηδέν και στη συνέχεια, βγαίνοντας
στον πραγµατικό κόσµο, αν δεν έχουν την αναµενόµενη λαµπρή πορεία απογοητεύονται και καταλήγουν να θεωρούν ότι είναι ανίκανοι.
Οι απόψεις αυτές δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό έρεισµα. Η σηµερινή ανταγωνιστική πραγµατικότητα επιτάσσει οι νέοι να συµβαδίζουν µε τις ανάγκες της
και να διαθέτουν τα προσόντα να ελίσσονται, να επιβιώνουν και να δηµιουργούν
στο παρόν οικονοµικό σύστηµα και περιβάλλον. Σχετικά µε την πιθανή τους
απογοήτευση, σαφώς αποτελεί και αυτό µέρος της εκπαίδευσης στους κινδύνους της επιχειρηµατικότητας.

Συµπεράσµατα

∆εν υπάρχει κάποια µονοσήµαντη απάντηση ως προς το αν η εκπαίδευση της
επιχειρηµατικότητας αποτελεί τελικά έναν οδηγό για τους νέους ή θέτει όρια
στη φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους. Γενικά, η εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας µε σφαιρικό και ουσιαστικό τρόπο σύµφωνα µε τα µέτρα που προτάθηκαν στην τελευταία ενότητα αποτελεί έναν πολύ χρήσιµο οδηγό για την
ανάπτυξη πραγµατικά καινοτόµων επιχειρηµατιών. Όµως, η διδασκαλία της επιχειρηµατικότητας όπως πραγµατοποιείται σήµερα, τόσο µε βάση τα περιορισµένα δεδοµένα της Ελλάδας όσο και τα πιο ολοκληρωµένα του εξωτερικού,
είναι ιδιαίτερα µονόπλευρη και εστιάζει στη στείρα παροχή γνώσεων και όχι
στην ανάπτυξη καινοτοµικών ιδεών. Συνεπώς, θα µπορούσε να ειπωθεί πως µε
το ρόλο που λειτουργεί η εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας σήµερα αποτελεί όριο για τη νεανική φαντασία.
Οι αλλαγές που απαιτούνται προκειµένου να διευρυνθεί η δηµιουργικότητα
των νέων είναι πολλές και ριζικές. Όσο απλό κι αν φαίνεται το να εισαχθεί ένα
µάθηµα µε µελέτες περιπτώσεων στις τάξεις του γυµνασίου, στην πράξη δεν
είναι το καθαυτό µάθηµα που θα επιφέρει την αλλαγή. Για να είναι έτοιµη η σχολική κοινότητα διδασκόντων και µαθητών να δεχθεί και να αφοµοιώσει αποτελεσµατικά έναν πιο επιχειρηµατικό προσανατολισµό, θα πρέπει πρώτα να
ενισχυθεί από τους παιδαγωγικούς φορείς γενικά η κριτική σκέψη και η δηµιουργικότερη µατιά σε όλα τα µαθήµατα και στον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασής τους. Στόχος όλου του εκπαιδευτικού συστήµατος από το δηµοτικό ως τα
µεταπτυχιακά θα πρέπει να είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων έµπνευσης, η διεύρυνση των πνευµατικών οριζόντων και των διδασκόµενων γνωστικών πεδίων
και όχι η παροχή αποσπασµατικής γνώσης και η στείρα αποστήθιση που κυριαρχούν σήµερα. Μόνο έτσι οι νέοι θα αποκτήσουν έναν οδηγό προς την καινοτοµία και θα προστεθεί αξία στην οικονοµία.

Γλωσσάρι

1. Global Entrepreneurship Monitor: Παγκόσµιο Παρατηρητήριο Επιχειρηµα157

63 OS 204:Layout 1

5/16/09

12:09 AM

Page 158

τικότητας, διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα που προσπαθεί να µετρήσει, να συγκρίνει και να αναλύσει την επιχειρηµατικότητα σε ένα µεγάλο αριθµό χωρών σε
ετήσια βάση από το 1999. Το πρόγραµµα αυτό συλλέγει δεδοµένα από κάθε
χώρα και παρουσιάζει τα συνολικά ευρήµατα στην ετήσια έκδοση του World Report of Entrepreneurship.
2. Επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων ή επιχειρηµατικότητα υψηλού δυναµικού (high potential gazelles): επιχειρήσεις µε υψηλές προοπτικές ανάπτυξης,
ελκύουν επενδυτές και δηµοσιότητα, ξεκινούν ως τυπικές επιχειρήσεις αλλά επιδεικνύουν ραγδαία πρόοδο.
3. Τυπικές επιχειρήσεις ζωής (lifestyle firms): επιχειρήσεις που παραµένουν µικρές σε µέγεθος, δηµιουργούνται για να συντηρήσουν τους ιδιοκτήτες και συνήθως έχουν χαµηλές προοπτικής ανάπτυξης.
4. Επιχειρήσεις βάσης (foundation firms): δηµιουργούνται από έντονη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης και συνήθως οδηγούν στο σχηµατισµό µιας νέας
επιχειρηµατικής περιοχής (π.χ. κινητά, νάιλον, φάρµακα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτηµα 1
ΠΟΣΟΣΤΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΧΩΡΑ

Αργεντινή
Αυστραλία
Βέλγιο
Βραζιλία
Καναδάς
Χιλή
Κίνα
Κολοµβία
Κροατία
Τσεχία
∆ανία
Φιλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ισλανδία
Ινδία
Ινδονησία
Ιρλανδία
Ιταλία
Πηγή: GEM, 2006
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ
6,4%
7,3%
1,8%
3,5%
4,1%
5,7%
6,7%
10,9%
6,4%
6,4%
2,9%
2,9%
3,8%
2,9%
5,7%
3,2%
8,1%
5,4%
9,6%
4,5%
2,2%

18η θέση
14η θέση
21η θέση
11η θέση
7η θέση
46η θέση
10η θέση
40η θέση
88η θέση
59η θέση
26η θέση
25η θέση
4η θέση
3η θέση
35η θέση
56η θέση
107η θέση
15η θέση
28η θέση
48η θέση
5η θέση

ΧΩΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ

Τζαµάικα
11,6%
Ιαπωνία
1,6%
Λετονία
4%
Μαλαισία
4,9%
Μεξικό
4,1%
Ολλανδία
3,6%
Νορβηγία
5,3%
Ουρουγουάη
8,4%%
Φιλιππίνες
5%
Ρωσία
3,5%
Σιγκαπούρη
2,7%
Σλοβενία
29%
Ισπανία
3%
Σουηδία
2,2%
Ταϊλάνδη
4,1%
Τουρκία
2,2%
Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα 1,7%
Ηνωµένο Βασίλειο 3,2%
ΗΠΑ
7,5%

128η θέση
2η θέση
81η θέση
39η θέση
12η θέση
16η θέση
20η θέση
74η θέση
42η θέση
9η θέση
47η θέση
72η θέση
8η θέση
19η θέση
29η θέση
31η θέση
52η θέση
6η θέση
1η θέση
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Παρατηρούµε πως στις χώρες µε χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ τα ποσοστά νεανικής επιχειρηµατικότητας είναι υψηλότερα (π.χ. Κολοµβία, Ισλανδία, Τζαµάικα, Ουρουγουάη). Καθώς το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ αυξάνεται, η βιοµηχανοποίηση καθίσταται κυρίαρχη, οι επιχειρήσεις µε µεγάλο κύκλο εργασιών
αξιοποιούν τις οικονοµίες κλίµακας και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού απασχολείται σε µεγάλες βιοµηχανίες.
Η ακόµη µεγαλύτερη, ωστόσο, αύξηση του δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σηµατοδοτεί και πάλι αύξηση του τοµέα της επιχειρηµατικότητας, µιας και όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πλέον τους
πόρους να αναλάβουν αυτόνοµη επιχειρηµατική δραστηριότητα και ασφαλώς ευνοούνται προς αυτή
την κατεύθυνση και από το κατάλληλο οικονοµικό περιβάλλον. Φυσικά εκτός του ΑΕΠ διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο και περαιτέρω δηµογραφικοί και πολιτισµικοί παράγοντες στο βαθµό εξάπλωσης της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Παράρτηµα 2
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Μερική δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Μετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση

17,70%
43,5%
38,7%

Πηγή: GEM, 2003

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα είναι ακόµη πιο εµφανής
στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων υψηλών δυνατοτήτων.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Μερική δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Μετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση

10%
30%
60%

Πηγή: GEM, 2003

Παράρτηµα 3

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΟΥ CAMBRIDGE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ
Το Πανεπιστήµιο του Cambridge θεωρείται από τα πρωτοπόρα στη στήριξη που παρέχει στους αποφοίτους του που επιθυµούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Στο πλαίσιο της στήριξης αυτής
δραστηριοποιούνται εκτός των άλλων και οι κάτωθι φορείς:
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Centre for Entrepreneurial Learning (CfEL) Παρέχει µια ευρεία γκάµα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την πρακτική εφαρµογή της επιχειρηµατικότητας, διαχέει το πνεύµα της επιχειρηµατικής σκέψης
εντός και εκτός του πανεπιστηµίου

Cambridge University Entrepreneurs

Ιδρύθηκε το 1999 και έκτοτε θεωρείται ο πιο επιτυχηµένος διαγωνισµός προσοµοίωσης επιχειρηµατικότητας
µε συµµετοχή φοιτητών παγκοσµίως- οι εταιρείες που
δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού συνολικά αξίζουν σήµερα πάνω από 42 εκατοµµύρια λίρες

CUTEC- Technology and Enterprise Club

Οργανώνει µια σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό πνεύµα τόσο των
σπουδαστών όσο και του ακαδηµαϊκού προσωπικού,
π.χ. φόρουµ συζήτησης µεταξύ χρηµατοδοτών και µελλοντικών επιχειρηµατιών

Downing Enterprise

∆ιαγωνισµός προσοµοίωσης για την εκκίνηση µιας νέας
επιχείρησης από το µηδέν

IfM-Industry Links Unit

Οµάδα έµπειρων επαγγελµατιών της βιοµηχανίας που
βοηθά νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις όλων των µεγεθών
να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να εξασφαλίσουν µια µακροπρόθεσµη βιώσιµη πορεία

i-Teams

Οι µεταδιδακτορικοί φοιτητές της επιχειρηµατικότητας
εργάζονται σε πραγµατικές καινοτοµικές επιχειρήσεις

MBA Cambridge Venture Project

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του MBA εργάζονται σε οµάδες και πραγµατοποιούν ανάλυση µάρκετινγκ για την
έναρξη καινοτοµικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

Πηγή: University of Cambridge

Παράρτηµα 4

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE
∆ιεθνής διαγωνισµός επιχειρηµατικής στρατηγικής που περιλαµβάνει πρόγραµµα προσοµοίωσης της
διοίκησης µιας επιχείρησης µε στόχο να επιτευχθεί η υψηλότερη τιµή µετοχής στο τέλος του διαγωνισµού. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων.
Κάθε οµάδα λαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για το ιστορικό της επιχείρησης που διοικεί, αποφασίζει ποια στρατηγική θα ακολουθήσει και την εφαρµόζει λαµβάνοντας τις κατάλληλες διοικητικές
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αποφάσεις για όλα τα τµήµατα της επιχείρησης (Μάρκετινγκ, Παραγωγή, Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Οικονοµικών). Οι διοικητικές αποφάσεις κατατίθενται σε έναν προσοµοιωτή ο οποίος εµφανίζει λεπτοµερώς τα λειτουργικά και οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης.
∆ίνεται, συνεπώς, στους φοιτητές η δυνατότητα να εφαρµόσουν πρακτικά τη θεωρητική γνώση που
έχουν αποκοµίσει από τις σπουδές τους να αναπτύξουν στρατηγική σκέψη, να λάβουν πληθώρα λειτουργικών αποφάσεων, να αποκτήσουν µια σφαιρική και ολοκληρωµένη αντίληψη των δυνάµεων της
ανταγωνιστικής αγοράς, να βιώσουν και να αναπτύξουν την επιχειρηµατική σκέψη αποκτώντας µια δική
τους επιχείρηση στην αγορά του Global Management Challenge.
Ο διαγωνισµός διεξάγεται σε 30 χώρες ετησίως και η αποτελεσµατικότητά του στην εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών επιχειρήσεων είναι ευρέως αναγνωρισµένη. Η προσοµοίωση πραγµατικών επιχειρηµατικών συνθηκών και το ιδιαίτερα εξελιγµένο λογισµικό προσφέρουν την πιο ρεαλιστική
περιπέτεια στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.
Το παιχνίδι ξεκίνησε πριν από 29 χρόνια από µια οµάδα ακαδηµαϊκών στο Strathclyde University της
Σκωτίας. Στόχος του ήταν η εξάσκηση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε σχεδόν πραγµατικές
συνθήκες επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε τη βοήθεια ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος σε Η/Υ.
Γρήγορα µετατράπηκε σε εργαλείο γνώσης σε αναγνωρισµένα πανεπιστήµια της Ευρώπης και προσέλκυσε επιχειρήσεις που επιθυµούσαν να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους
Στην Ελλάδα εισήχθη το Φεβρουάριο του 2005 µε τη συµµετοχή 96 οµάδων και 22 επιχειρήσεων.
Χορηγός του διαγωνισµού είναι η Sony. Μέντορες των οµάδων είναι επίσης oι Ernst&Young, Marfin
Egnatia Bank, OTE Academy, PriceWaterHouse Coopers, TITAN, οι οποίοι υποστηρίζουν τη διεξαγωγή
και την ανάπτυξη του προγράµµατος χρηµατοδοτώντας τις συµµετέχουσες οµάδες. Θερµός υποστηρικτής του ∆ιαγωνισµού είναι και ο διεθνής φοιτητικός διαγωνισµός AIESEC.

Παράρτηµα 5

Επιχειρησιακή
χορηγία (3)

Level B
Level A

Κόστος
Βελτιώσεις

Σχολές Ηγεσίας
και ∆ιοίκησης (1)
Κρατική
Συµµετοχή (2)

Level C

K

Σχόλια:
(1) Κλασική διδασκαλία (Management, Στρατηγική, Case studies, προσοµοιώσεις). Προσδιοριστικοί
παράγοντες: διαπανεπιστηµιακές διασυνδέσεις σχολής, διασυνδέσεις σχολής µε αγορά, ακαδηµαϊκό
επίπεδο διδακτικού προσωπικού, υλικοτεχνικές υποδοµές, επίπεδο φοιτητών από το σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ.
(2) Ειδικοί λογαριασµοί χρηµατοδότησης πανεπιστηµίων για Έρευνα και Ανάπτυξη, προγράµµατα
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επιχειρηµατικότητας υπουργείου Ανάπτυξης. Προσδιοριστικοί παράγοντες: οικονοµική συγκυρία, ευρωπαϊκά προγράµµατα, βαθµός γραφειοκρατίας δηµόσιας διοίκησης κ.ά.
(3) Γενικές χορηγίες για ερευνητικά προγράµµατα στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, ειδικά δεσµευτικά προγράµµατα ενταγµένα σε επιχειρησιακά σχέδια της επιχείρησης.
LEVEL A: ∆ηµιουργία επιχειρήσεων
LEVEL B: Βελτιώσεις & µείωση κόστους.
LEVEL C: Καινοτοµία (προϋπόθεση η δηµιουργία έµπνευσης και χρηµατοδοτική υποστήριξη). Επισήµανση: Η προσπάθεια διδασκαλίας της φαντασίας αποτελεί τροχοπέδη στην ουσιαστική καινοτοµία.
Στόχος: η ανάπτυξη προϋποθέσεων έµπνευσης.

Βιβλιογραφία
www.career-office.uoa.gr
www.enterprise.cam.ac.uk
www.gemconsortium.com
www.globalmanager.gr
www.paratiritirio.gr
Κουτσός Γ.: «Τα βήµατα της επιχειρηµατικής επιτυχίας», οµιλία στις «Ηµέρες καριέρας», 17/10/04
Λιούκας Σ.: «Η επιχειρηµατικότητα ως επιλογή καριέρας» οµιλία, ιστοσελίδα Γραφείου ∆ιασύνδεσης
πανεπιστηµίου Αθηνών,
Σαλαβού Ε.: Σηµειώσεις στο µάθηµα «Επιχειρηµατικότητα», Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2008
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3o βραβείο
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Πολιτισµού
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αντί προλόγου
«We need your service, right now, in this moment –our moment– in history. I’m not going to tell you
what your role should be; that’s for you to discover. But I am going to ask you to play your part; ask
you to stand up; ask you to put your foot firmly into the current of history. I am asking you to change history’s course»
Απόσπασµα από την οµιλία του 44ου προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama
σε νέους και φοιτητές της Πολιτείας της Aϊόβα, στις 14 Νοεµβρίου του 2008, κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής του εκστρατείας.

Εισαγωγή

Την τελευταία δεκαετία, τόσο στη χώρα µας όσο κυρίως διεθνώς και ιδιαίτερα
στις αναπτυσσόµενες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, της Λατινικής Αµερικής
και της υποσαχάριας Αφρικής, παρατηρείται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από
την επιχειρηµατικότητα και τις πολυεπίπεδες διαστάσεις και προεκτάσεις της
έννοιας του «επιχειρείν».
∆εν διαφεύγει της προσοχής ακόµη και του πλέον επιφανειακού παρατηρητή
ότι η επιχειρηµατικότητα έχει απασχολήσει και σε πολλές περιπτώσεις µονοπωλεί το ενδιαφέρον και την προσοχή όχι µόνο της ακαδηµαϊκής κοινότητας
και του επιχειρηµατικού κόσµου, αλλά τελευταία ολοένα και περισσότερο, του
κράτους, τόσο σε επίπεδο διακηρύξεων όσο και µε τη µορφή επίσηµων προγραµµάτων προώθησης, χρηµατοδότησης και ενίσχυσής της.
Σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από περιφερειακές ανισορροπίες ως προς τις
δηµογραφικές µεταβολές (ακραία πληθυσµιακή έκρηξη στις υποανάπτυκτες
χώρες, υπογεννητικότητα και γήρανση στις αναπτυγµένες χώρες του δυτικού κόσµου), ανισορροπία στην κατανοµή των οικονοµικών πόρων, των τεχνολογικών
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µέσων και στη διανοµή του εκπαιδευτικού αγαθού, η επιχειρηµατικότητα προβάλλει ως µια πολλά υποσχόµενη δύναµη µετασχηµατισµού της οικονοµικής,
κοινωνικής και πολιτικής ζωής ανά την υφήλιο. Σε πολλές περιπτώσεις αναγνωρίζεται ως µια πηγή δηµιουργίας οικονοµικών ευκαιριών και ευκαιριών ποσοτικής και ποιοτικής αύξησης της απασχόλησης, σε ευρεία κλίµακα.
Με µια αναµενόµενη είσοδο 500 εκατοµµυρίων νέων ανθρώπων στο εργατικό
δυναµικό την επόµενη δεκαετία σε παγκόσµια κλίµακα (πηγή: International Labour Office, Geneva, 2008), αντιλαµβάνεται κανείς ότι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας είναι λυδία λίθος για τη διατήρηση της ισορροπίας των εθνικών
οικονοµικών συστηµάτων, την προοπτική τόνωσής τους, µέσα από τη δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών ιδεών, µορφών και σχηµάτων και κατ’ επέκταση τη
βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητά τους, ώστε να βελτιωθούν οι όροι και τα µεγέθη της απασχόλησης και να καταπολεµηθεί η ανεργία.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η πεποίθηση ότι η επιχειρηµατικότητα µπορεί να αποτελέσει εκείνο τον παράγοντα αλλαγής (change agent) που µπορεί να περιορίσει
ή να επιταχύνει τη γεφύρωση του κενού στην οικονοµική πρόοδο και ανάπτυξη
(economic development and progress gap) µεταξύ οικονοµιών που βρίσκονται σε
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Αλλά και µέσα σε ένα δεδοµένο κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα έχει τη δυναµική να αµβλύνει ανισότητες ως προς την πρόσβαση στα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τεχνολογίας, στην εκπαίδευση και
στις ευκαιρίες για έναρξη επιχειρηµατικής δράσης και επίτευξης οικονοµικής
ανεξαρτησίας από κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα που µειονεκτούν ή υφίστανται διακρίσεις, λόγω φύλου, ηλικίας, διαµονής σε γεωγραφικά δυσπρόσιτες
περιοχές, σωµατικής αναπηρίας ή χαµηλού επιπέδου µόρφωσης. Με αυτή την έννοια έχει τη δυναµική να αποτελέσει ένα σηµαντικό παράγοντα αναδιανοµής οικονοµικών ευκαιριών, κοινωνικής άµβλυνσης, εξισορρόπησης και εξασφάλισης
συνθηκών εργασιακής και κοινωνικής ειρήνης.

Το υπάρχον µοντέλο εκπαίδευσης ως τροχοπέδη
στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

Στις µέρες µας βρισκόµαστε στο αποκορύφωµα ραγδαίων και σηµαντικών αλλαγών σε παγκόσµια κλίµακα και σε τέτοιο βαθµό και ένταση που ο στενά τοπικός στρουθοκαµηλισµός µόνο καταστροφικός και οπισθοδροµικός µπορεί να
αποδειχθεί. Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και το διαδίκτυο αλλάζουν δραστικά τον τρόπο πρόσβασης, απόκτησης και διάχυσης της
γνώσης και αυτό ο τοµέας της αγοράς εργασίας δείχνει να µην το αγνοεί. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα και οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί αδυνατούν να περιορίσουν τη γνώση στο εσωτερικό των δοµών και του ανθρώπινου δυναµικού τους,
όσο και να το πιστεύουν ή να το επιδιώκουν. Επιπλέον οι συνθήκες της έντονης
κοινωνικής και εργασιακής κινητικότητας καθιστούν τη γνώση, µε τον τρόπο που
οργανώθηκε και σχεδιάστηκε για να διανεµηθεί στο παρελθόν, µη κατάλληλη
για το σηµερινό, ραγδαία εξελισσόµενο κόσµο.
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Οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί δεν είναι εξοπλισµένοι και απόλυτα εναρµονισµένοι ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις µε επιτυχία. Και αυτό γιατί
το παραδοσιακό οργανωτικό µοντέλο της εκπαίδευσης αδυνατεί να επεξεργαστεί και να κυριαρχήσει πάνω σε µια τεράστια ποσότητα γνώσης και πληροφορίας που είναι διαθέσιµη σε πολλαπλές πηγές, έξω από το επίσηµα οργανωµένο
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Μια άλλη σηµαντική παρατήρηση σε ό,τι αφορά τον ανασταλτικό ρόλο της εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα είναι τα εµπόδια που ορθώνουν και η επίδραση τροχοπέδης που έχουν οι παραδοσιακές γραφειοκρατικές δοµές και
πρακτικές στη δηµιουργικότητα και στην προώθηση αλλαγών στον εκπαιδευτικό χώρο. Η διοικητική απραξία και αδιαφορία, η αναποτελεσµατικότητα και η
µετριοκρατία, µαζί µε το συντηρητισµό και την έλλειψη ευελιξίας και η λογική της
ήσσονος προσπάθειας, επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο τη διαµόρφωση
των πολιτικών και των δράσεων για τη σύνδεση εκπαίδευσης και επιχειρηµατικότητας.
Η δηµιουργία ενός µοντέλου για την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα
στην εκπαίδευση συνεπάγεται την υιοθέτηση δεξιοτήτων και διαδικασιών δηµιουργικότητας και κριτικής σκέψης, ώστε ο συνδετικός κρίκος εκπαίδευσης και
επιχειρηµατικότητας να έχει ουσιαστικό νόηµα. ∆ιαπιστώνεται συχνά ότι η αδράνεια συστηµικής αλλαγής πηγάζει από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά προγράµµατα που οδηγούν στη δηµιουργία ενός εργατικού ανθρώπινου δυναµικού, που
χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, εργατικότητα και γνώση πάνω στο αντικείµενο
των σπουδών του, αλλά υστερεί σε εµπειρία πεδίου, πρακτική εφαρµογή τεχνογνωσίας (know-how) ή δεν έχει ποτέ την ευκαιρία να µάθει και να εκπαιδευτεί πάνω σε µεθόδους και τεχνικές δηµιουργικής σύλληψης και καινοτοµίας
(Johnson και Weiss, 2008).
Και αυτό γιατί τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης επικεντρώνουν την εκπαιδευτική τους στόχευση και τις πρακτικές τους στη µετάδοση
τεκµηριωµένης επιστηµονικής γνώσης υψηλής ποιότητας που ναι µεν έχει πρακτική αξία, δεν δίνει όµως έµφαση στη δηµιουργική και κριτική σκέψη. Αυτή η
υστέρηση σε επίπεδο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης οφείλεται και στην επίδραση του µοντέλου οργάνωσης της υποχρεωτικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που ακόµη και σήµερα στηρίζεται στη µονοµανή
διδακτική µέθοδο της αποστήθισης, που δεν προετοιµάζει τους υποψήφιους
φοιτητές ώστε να εξερευνήσουν το νέο εκπαιδευτικό υλικό µε πρωτοβουλία,
αυτενέργεια, κριτική και αξιολογική θεώρηση. Αυτή η εκπαιδευτική τυποποίηση
διαπιστώνεται στην εκπαιδευτική πράξη από την παθητική παρακολούθηση των
διαλέξεων, χωρίς την ενεργητική συµµετοχή ή τη δηµιουργική αµφισβήτηση και
διάθεση για κριτική εξέταση των όσων διδάσκονται. Συνέπεια είναι κατά τις εξετάσεις οι φοιτητές να προσπαθούν να αναπαράξουν πιστά το περιεχόµενο των
διαλέξεων, χωρίς προσπάθεια για αυτόνοµη κριτική θεώρηση ή παραγωγική αυτενέργεια. Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό µοντέλο είναι αναχρονιστικό και αντιανα165
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πτυξιακό. Οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε οικονοµική αναποτελεσµατικότητα
και σε καταστολή και όχι ενίσχυση οποιασδήποτε ατοµικής ή συλλογικής ροπής
προς τη δηµιουργικότητα.

Η εκπαίδευση ως φορέας ενίσχυσης και προώθησης της επιχειρηµατικότητας

Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα για να είναι οικονοµικά αποδοτικό και
να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εθνική ανταγωνιστικότητα πρέπει να είναι
προσανατολισµένο σε εκπαιδευτικές πρακτικές και µεθόδους που όχι µόνο αποδέχονται αλλά και ενεργητικά, µεθοδικά και σχεδιασµένα, προωθούν, σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο, την κριτική σκέψη και τη δηµιουργικότητα τόσο
στα εκπαιδευτικά περιεχόµενα, κυρίως όµως στις διδακτικές προσεγγίσεις και
µεθόδους. Μόνο µε αυτόν τον προσανατολισµό µπορεί βάσιµα να υποστηρίζει
µια πλούσια οικονοµική ανάπτυξη που βασίζεται σε καινοτοµίες ραγδαίας µορφής (radical innovation), που είναι οικονοµικά πιο αποδοτικές και προάγουν την
επιχειρηµατικότητα στις σηµερινές αναπτυγµένες οικονοµίες της γνώσης (knowledge-based economies), (Sheremata, 2004).
Οι µεταβολές που είναι απαραίτητες για τη θεµελίωση ραγδαίων και δραστικών
προόδων στην επιχειρηµατικότητα απαιτούν µια ευρεία αλλαγή στη νοοτροπία
και τον τρόπο σκέψης. Απαιτεί οι εκπαιδευόµενοι να βιώνουν µια µεγαλύτερη αίσθηση προσωπικής ελευθερίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό συνεπάγεται
την καθιέρωση τής διά βίου µάθησης ως απαραίτητης παραµέτρου διαρκούς
ανανέωσης του γνωστικού δυναµικού, παράλληλα µε την κριτική στάση απέναντι
σε δογµατικές αντιλήψεις, παγιωµένες απόψεις και εκπαιδευτικές πρακτικές της
καθεστηκυίας τάξης και των υπαρχόντων εκπαιδευτικών δοµών, και αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τα εκπαιδευτικά συστήµατα των αναπτυγµένων
χωρών της ∆ύσης.
Στην πράξη αυτή η «δηµιουργική αµφισβήτηση» των επίσηµων εκπαιδευτικών
οργανισµών σε προσωπικό επίπεδο έχει αποδειχτεί περίτρανα και χαρακτηριστικά στις περιπτώσεις εξαιρετικά επιτυχηµένων και ριζοσπαστικά καινοτόµων
ανθρώπων που µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα άλλαξαν τη µορφή
του οικονοµικού γίγνεσθαι και δηµιούργησαν εντελώς νέους τοµείς και πεδία
ανταγωνισµού και οικονοµικού στίβου. Ειδικά στο χώρο των νέων τεχνολογιών,
χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα πρωτοπόρων, όπως οι Bill Gates της Microsoft και την τελευταία τριετία ο Mark Zuckerberg της Facebook.com που
έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι απαρνήθηκαν την επίσηµη εκπαιδευτική εγγύηση ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής εξασφάλισης, αφήνοντας τις σπουδές
τους στο Harvard, ένα από τα πιο καταξιωµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε παγκόσµια κλίµακα, για να πραγµατοποιήσουν την καινοτοµική ιδέα τους στο χώρο
της οικονοµίας, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάστηκαν ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα και ιδρύµατα για να επιτύχουν και να αποτελέσουν µέτρο σύγκρισης
και πρότυπα ορισµού της δηµιουργικότητας και της επιχειρηµατικότητας.
Είναι η, σύµφωνα µε τον Freire (2000), «παιδαγωγική των καταπιεσµένων», ως
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µια εκπαιδευτική µεθοδολογία και πρακτική που απελευθερώνει και συνίσταται
σε «…εκπαιδευτικές πράξεις που ενθαρρύνουν τη γνώση και όχι απλά τη µεταφορά πληροφορίας». Έτσι οι εκπαιδευόµενοι δεν διδάσκονται απλά γεγονότα
και πληροφορίες µε σκοπό να αποτελέσουν µια «εκπαιδευτική τράπεζα», αλλά
µαζί µε το διδάσκοντα µαθαίνουν πώς να σκέφτονται, να είναι ενεργοί δέκτες
που εσωτερικοποιούν τα προβλήµατα και τα αντανακλούν σε υπάρχουσες συνθήκες και δραστηριότητες του πραγµατικού περιβάλλοντός τους. Μια τέτοια
προσέγγιση απαιτεί την ικανοποίηση βασικών ψυχολογικών αναγκών και αυτονοµίας των εκπαιδευοµένων.

Η κρατική αρωγή στην άνθηση της νεανικής επιχειρηµατικότητας

Μια άλλη στρατηγική και πρακτική, ειδικά σε αναπτυσσόµενες χώρες για την
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των νέων ανθρώπων, είναι η συνεργασία µεταξύ
κράτους και καινοτόµων επιχειρήσεων ή δηµόσιων κυβερνητικών οργανισµών, µε
ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα για την προώθηση της δηµιουργικότητας και της
καινοτοµίας που φτάνει µέχρι και τη συνδιαµόρφωση του περιεχοµένου και των
µέσων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, σε περιπτώσεις όπως η εκπαίδευση
στην επιχειρηµατικότητα και οι σπουδές Μηχανικής ή Επιχειρήσεων, χωρίς να
εκλείπει ο αντίλογος σχετικά µε την καταστρατήγηση της εκπαιδευτικής αυτονοµίας σε αυτή την περίπτωση.
Αλλά και δράσεις όπως η ίδρυση επιτροπών ή συµβουλίων προώθησης και επιβράβευσης της επιχειρηµατικότητας εκκινούν από τη δηµοκρατική αντίληψη της
θεσµοθέτησης ενός επίσηµου οργανωτικού σχήµατος ή ενός προγράµµατος
που θα προάγει την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία, δίνοντας την ευκαιρία για µια δηµιουργική ανταλλαγή και σύνθεση ιδεών σε ευρεία βάση, παρέχοντας ευκαιρίες διάχυσης γνώσης και λύσης προβληµάτων σε συµµετοχική
βάση, ανοίγοντας ένα συλλογικό παράθυρο στη δηµιουργικότητα. Όµως, στην
πράξη, πολλές τέτοιες, φαινοµενικά πολλά υποσχόµενες πρωτοβουλίες, λειτουργούν σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, είτε ως µια επίσηµη ευκαιρία του
κράτους να καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων για αλλαγή, είτε ως άµυνα απέναντι
στην έντονη κοινωνική κριτική που δέχεται για την απραξία του σε ό,τι αφορά
την ενεργητική στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας.
Από την άλλη, η καθιέρωση χρηµατικών επάθλων και επαίνων ή µείωσης των
γραφειοκρατικών διαδικασιών για την έναρξη µιας επιχείρησης και φοροαπαλλαγών στην αρχή της επιχειρηµατικής προσπάθειας νέων ανθρώπων, καθώς και
η εστίαση στην αποτίµηση αξιολογικών δεικτών προσδιορισµού της επιχειρηµατικότητας σε επιστηµονικό και τεχνολογικό µακροεπίπεδο, όπως π.χ. ο αριθµός των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή οι δαπάνες για έρευνα και
ανάπτυξη, δεν αποτελούν εγγύηση ούτε δηµιουργικής δράσης ούτε επιχειρηµατικής επιτυχίας.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι για να είναι αποτελεσµατική ως προς την επιχειρηµατικότητα µια εκπαιδευτική αλλαγή ή µια κρατική στρατηγική πρέπει a priori να
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είναι ρηξικέλευθη ή ανατρεπτική. Ούτε πρέπει άκριτα να αποδέχεται, πολύ περισσότερο να αντιγράφει, µοντέλα και θεωρίες για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας από άλλες αναπτυγµένες χώρες, µεταφέροντας παραδείγµατα και
επιτυχηµένες πρακτικές σε µια εκπαιδευτική κουλτούρα και παράδοση, όπως η
δική µας, που πιθανά να συµµερίζεται ένα εντελώς διαφορετικό πρότυπο ανάπτυξής της.
Και ενώ είναι κοινός τόπος ότι η δηµιουργική και κριτική σκέψη είναι απαραίτητες δεξιότητες για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία, κάθε διαδικασία πρέπει να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ώστε να ταιριάζει στη µοναδικότητα
και την ιδιοµορφία του δικού µας εκπαιδευτικού συστήµατος, της ιδιόµορφης
ιστορικής παρουσίας και πορείας µας καθώς και του πολιτισµικού κεκτηµένου
µας σε ό,τι αφορά την επιχειρηµατικότητα. Χρειάζονται νέα περιεχόµενα σπουδών που να προσαρµόζουν στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού µας συστήµατος
αποδεδειγµένα καλές, διδακτικές και διοικητικές εκπαιδευτικές πρακτικές και
θεσµούς, καθώς και τη γνώση που έχει συσσωρευτεί σε αναπτυγµένες και πρωτοπόρες, στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας, χώρες. Αυτή η τακτική της
προσαρµογής των προτύπων της γνώσης πάνω στη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία ως προς την επιχειρηµατικότητα (knowledge benchmarking on innovation and entrepreneurship) θα πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη της την
επίδραση που ενδεχόµενα θα έχουν στην αποτελεσµατικότητα επιτυχηµένων
πρακτικών οι πολιτιστικές διαφορές και ιδιοµορφίες του εκπαιδευτικού συστήµατος υποδοχής.
Όµως, για να εκκινήσει µια πρωτοβουλία εκπαιδευτικής καινοτοµίας ως προς
την προαγωγή της νεανικής επιχειρηµατικότητας, απαιτείται η κατάλληλη νοµοθετική και κρατική πρωτοβουλία που θα τη στηρίξει, µε την εξασφάλιση της παροχής των πόρων και της επαρκούς χρηµατοδότησης. ∆ίχως τη χρηµατοδοτική
στήριξη η υλοποίηση της καινοτοµίας θα µείνει ατελής. Όσο όµως σηµαντική
είναι η στήριξη της καινοτοµίας µε χρηµατοδοτικούς πόρους στην αρχή του
σχεδίου, εξίσου σηµαντική για τη βιώσιµη ανάπτυξη και διατήρησή της είναι η
συνέχιση της υποστήριξης αυτής και σε επόµενες φάσεις. Το σχέδιο καινοτοµίας πρέπει να µεριµνά για την εξασφάλιση και τη διαθεσιµότητα εκτός από τον
απαραίτητο εξοπλισµό και τις υποδοµές σε τεχνολογικά µέσα και για την προσαρµογή της διοικητικής οργάνωσης και υποδοµής που θα υποστηρίξουν την
εφαρµογή µιας εκπαιδευτικής καινοτοµίας στην πράξη.
Σύµφωνα µε τον Quinn (1992), οι επιχειρήσεις και οι σύγχρονες κοινωνίες πρέπει να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τις διανοητικές πηγές, τα αποθέµατα γνώσης και πληροφοριών αλλά και τους φυσικούς πόρους που διαθέτουν, ώστε να
ενισχύσουν το δυναµικό προσαρµογής και να επωφεληθούν από εξαιρετικά αβέβαιες και δυναµικά εξελισσόµενες συνθήκες του περιβάλλοντός τους. Το νεανικό ανθρώπινο δυναµικό είναι ο πιο πολύτιµος πόρος σε ό,τι αφορά την
επιχειρηµατικότητα, όµως χρειάζεται να του δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχθεί και
να αναβαθµιστεί η αξία του. Η ατοµική δηµιουργικότητα αποτελεί πρόδροµο
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της επιχειρηµατικότητας (Glynn, 1996).
Ένας τρόπος να επωφεληθούν οι νέοι άνθρωποι είναι να γίνουν επιδέξιοι στο
να ανιχνεύουν στο περιβάλλον τους νέες ιδέες, διαδικασίες ή ευκαιρίες για δηµιουργικότητα και καινοτοµία, να σχεδιάζουν, να επεξεργάζονται πρότυπα απόκτησης και διαχείρισης γνώσης και να δηµιουργούν πολλαπλά δίκτυα και
δεσµούς επικοινωνίας µε επιχειρηµατικούς οργανισµούς που εκτείνονται σε διαφορετικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, για την πρόσληψη ποικίλων
και διαφορετικών γνώσεων, ερεθισµάτων και πληροφοριών. Παραφράζοντας τον
Tang (1998) θα διαπιστώναµε ότι «…η επιχειρηµατικότητα ανθεί σε περιβάλλον
πρόκλησης». Ένα επιπλέον κίνητρο για την καλλιέργεια µιας κουλτούρας ως
προς το «επιχειρείν» είναι η προσπάθεια αποφυγής της περιοριστικής φύσης
ώριµων και αυστηρά καθορισµένων πλαισίων δράσης που ευνοούν τη ρύθµιση,
την οµοιοµορφία και τη στασιµότητα και αποτρέπουν τις αλλαγές, συνθήκες που
αποτελούν τον κανόνα στο περιβάλλον πολλών εκπαιδευτικών αλλά και επιχειρηµατικών οργανισµών.

Επίλογος

Η χώρα µας, ενεργό µέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, είναι επιτακτική ανάγκη
να θεµελιώσει το δικό της όραµα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηµατικότητας.
Όχι απλά ως διακηρύξεις λυτρωτικής ανακούφισης ή εκλάµψεις οργανωτικού
αυτοσχεδιασµού που φιλοδοξούν να µετριάσουν την απουσία µακροχρόνιου
στρατηγικού προγραµµατισµού και κεντρικής δέσµευσης. Ούτε µόνο ως δηµιουργία στερεότυπων προγραµµάτων που παραµένουν ηµιτελείς εκδηλώσεις
χωρίς διάρκεια. Αλλά ως µια υπεύθυνη εθνική στρατηγική απάντησης και συνάντησης µε τις προκλήσεις των καιρών και τις ευκαιρίες της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας.
Με µια καινοτόµα εκπαιδευτική προσέγγιση στην καλλιέργεια της γνώσης, της
πληροφόρησης γύρω από την επιχειρηµατικότητα και της εφαρµογής της στο
πεδίο, οφείλει να σχεδιάσει τη µετουσίωση του πραγµατικού στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατός µας, του πολιτισµικού και ιστορικού µας κεφαλαίου και του ελπιδοφόρου νέου ανθρώπινου δυναµικού µας, σε ένα φορέα
δυναµικής εξωστρέφειας και ενεργής παρουσίας στα διεθνή φόρα γέννησης της
νεανικής επιχειρηµατικότητας, στα παγκόσµιας κλίµακας επιχειρηµατικά τεκταινόµενα και εξελίξεις, ως ενεργό παίκτη και όχι ως ουραγό ή καθυστερηµένο
αποδέκτη.
∆εν υστερούµε σε διανοητικό δυναµικό ή γνωστικό κεφάλαιο. Ούτε αγνοούµε
τα προγραµµατιστικά εργαλεία και τις οργανωτικές µεθόδους για να το πετύχουµε. Οφείλουµε όµως να ανακτήσουµε τη ζωογόνα εκείνη πνοή της πολιτισµικής ιδιοσυστασίας που σφυρηλατήσαµε στην πολυχιλιετή ιστορική µας
πορεία, ως παράγοντα διαφοροποίησης, ως εγγύηση της τόλµης που ανέδειξε
το ελληνικό επιχειρείν, σε πηγή έµπνευσης, δηµιουργίας και παγκόσµιας πρωτοπορίας.
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4o βραβείο
ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΙΑΣ

Τµήµα Νοµικής
Πανεπιστήµιο Αθηνών

1. Εισαγωγή

Λέγοντας επιχειρηµατικότητα εννοούµε καταρχήν την προσπάθεια µετατροπής
της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσµα, µε σκοπό από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονοµικό κέρδος.
Η επιχειρηµατικότητα κρίνεται ως ζωτικής σηµασίας, αφού µια οικονοµία που
δεν αναπτύσσει την επιχειρηµατικότητα δεν θα µπορέσει να εκµεταλλευτεί προς
όφελός της διάφορα τεχνολογικά και άλλα επιτεύγµατα ή αυτά θα της κοστίσουν ακριβά αν τα προµηθευτεί από άλλο κράτος.
Από την άλλη, πέραν της αµιγώς οικονοµικής διάστασης, η επιχειρηµατικότητα
καλλιεργεί την εξέλιξη και τη δηµιουργικότητα και συµβάλλει έτσι στην καθ’ όλα
πρόοδο της κοινωνίας.

2. Νεανική επιχειρηµατικότητα και εκπαίδευση

Κατά την άποψή µας, η καλλιέργεια του επιχειρηµατικού/δηµιουργικού πνεύµατος µπορεί να γίνει είτε κατά τη λυκειακή εκπαίδευση, είτε κατά την πανεπιστηµιακή, είτε και στις δύο αυτές φάσεις. Στις δύο αυτές εκπαιδευτικές
περιόδους το άτοµο, όπως είναι δυνατόν να ενθαρρυνθεί επιχειρηµατικώς, είναι
οµοίως δυνατόν να αποθαρρυνθεί, να «αποστραγγισθεί» από κάθε επιχειρηµατική βλέψη.
Όµως, το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι έτσι φτιαγµένο στη χώρα µας ώστε πολύ
λίγο προάγει τη δηµιουργικότητα και την πρωτοβουλία. Μέχρι και το επίπεδο του
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λυκείου, η πλειονότητα των µαθηµάτων αποσκοπούν στην εκµάθηση ορισµένης
«ύλης» παρά στην αυτόνοµη δηµιουργία εκ µέρους του µαθητή.
Εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι το µάθηµα της Τεχνολογίας, στην Α΄ τάξη
των γενικών λυκείων, στο οποίο οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν κάποιο αντικείµενο/συσκευή/εργαλείο και να περιγράψουν γραπτώς τη λειτουργία
και τη χρησιµότητά του.
Εξαίρεση αποτελεί και το µάθηµα της Έκθεσης Ιδεών, στο βαθµό που οι µαθητές έχουν το περιθώριο να διατυπώσουν ελεύθερα τις σκέψεις τους επί ορισµένου θέµατος.
Μεγάλη τοµή και παράδειγµα προς µίµηση συνιστά το σύστηµα του ∆ιεθνούς
Απολυτηρίου (International Baccalaureate, Ι.Β.), στο οποίο η πλειονότητα των
µαθηµάτων απαιτεί εργαστηριακές ασκήσεις, αυτόνοµη από το διδάσκοντα δραστηριότητα του διδασκοµένου, δηµιουργικότητα χωρίς καθοδήγηση.
Όσον αφορά την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, υπάρχουν τµήµατα που προσφέρουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Νοµική, Πολυτεχνεία, κ.ά.).
Όσο υψηλότερη η κατάρτιση του ατόµου, τόσο ευκολότερη καθίσταται γι’
αυτό η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς, της ανθρώπινης συµπεριφοράς, της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Στοιχεία βασικά για τον οποιονδήποτε προτίθεται να αναµιχθεί µε τον κόσµο των επιχειρήσεων.
Αυτό που εκ πρώτης όψεως ελλείπει από τα αντίστοιχα τµήµατα διοίκησης επιχειρήσεων των ελληνικών πανεπιστηµίων είναι η προετοιµασία των φοιτητών
τους ως µελλοντικών επιχειρηµατιών. Προετοιµάζονται περισσότερο οι φοιτητές ως µελλοντικοί µισθωτοί, κατά βάση λογιστές, παρά ως δηµιουργοί επιχειρήσεων. Το µάθηµα της «επιχειρηµατικότητας» είναι µεταξύ των βασικών στις
αµερικανικές σχολές διοίκησης.
Επίσης, ελλιπής φαίνεται η εκπαίδευση, σε επίπεδο βασικού πτυχίου (Bachelor)
σε θέµατα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, πράγµα που συναρτάται µε την αποτελεσµατική ηγεσία (βλ. παρακάτω).
Σηµαντική παράµετρο αποτελεί, επίσης, ο βαθµός επαφής των σπουδαστών
µε το πραγµατικό -και όχι µόνο το θεωρητικό- αντικείµενο των σπουδών τους,
τις επιχειρήσεις. Η πραγµατική επαφή των φοιτητών σχολών διοίκησης µε τις
επιχειρήσεις (εργοστάσια, βιοτεχνίες, παντός είδους εταιρείες) είναι µικρή έως
ανύπαρκτη.
Η εισαγωγή στο πρόγραµµα σπουδών των οικονοµικών σχολών υποχρεωτικής
«πρακτικής άσκησης» των φοιτητών σε επιχείρηση θα καθιστούσε πιο προσιτό
και εύληπτο, αλλά και συναρπαστικότερο, το αντικείµενο σπουδών.
Επιπλέον, η παρεχόµενη εκπαίδευση στους σπουδαστές σχολών διοίκησης
επιχειρήσεων οφείλει να καλλιεργεί την ηγεσία. Την ικανότητα δηλαδή του ατόµου-επιχειρηµατία να εµπνέει, να κερδίζει την εµπιστοσύνη, να κινητοποιεί και
να οδηγεί τον κόσµο προς µια καλύτερη προοπτική. Η δυσαρέσκεια του προσωπικού, η γκρίνια, ο σχολιασµός των αποφάσεων ως αυταρχικών είναι παρά172
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γοντες που µειώνουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης ως οργανισµού και
λειτουργούν διαλυτικά.
Μεταξύ δε των χαρακτηριστικών που οφείλει το εκπαιδευτικό σύστηµα να δίδει
στους επίδοξους επιχειρηµατίες είναι η ηθική. ∆ηλονότι, ο επαγγελµατισµός, η
εντιµότητα στις συναλλαγές, η ταπεινότητα, ο σεβασµός στον άνθρωπο. ∆εν
είναι τυχαίο ότι σε µία από τις κορυφαίες σχολές διοίκησης στον κόσµο, στο
Harvard Business School, η «Ηθική» αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα στο πρόγραµµα σπουδών.
Η εκπαίδευση, όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, οφείλει να
έχει διπλό σκοπό:
Πρώτον, να δηµιουργήσει στους νέους τον ζήλο και την επιθυµία να επιχειρήσουν. Και συνάµα, να άρει ό,τι προκαταλήψεις και παρεξηγήσεις επικρατούν σε
µέρος της ελληνικής κοινωνίας: Ότι ο επιχειρηµατίας αναπόδραστα εκµεταλλεύεται τους εργαζοµένους αφού αποσκοπεί στο κέρδος1, ότι µοναδικό του κίνητρο
είναι το κέρδος2, ότι είναι προτιµότερο να είσαι υπάλληλος, χωρίς σηµαντικές ευθύνες κ.ά.
Θεµελιώδης παράµετρος επιτυχίας αποτελεί η ικανότητα των στελεχών της
επιχείρησης να συλλαµβάνουν και να υλοποιούν έξυπνες και ευρηµατικές εταιρικές και επιχειρηµατικές στρατηγικές ανάπτυξης και ανταγωνισµού. Οφείλει,
λοιπόν, κατά δεύτερον, η σχετική πανεπιστηµιακή εκπαίδευση να δίνει στους
νέους όλα τα απαραίτητα εφόδια για να µπορέσουν να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν µια επιχείρηση που να είναι ανταγωνιστική, ευχάριστη ως οργανισµός στους εργαζοµένους της, φιλική προς το περιβάλλον, ενταγµένη στην
κοινωνία. Μια δυνατή επιχείρηση, στο σύγχρονο κόσµο που χαρακτηρίζεται από
την πολυπλοκότητα των αγορών, την παγκοσµιοποίησή τους και την επίδραση
αστάθµητων παραγόντων. Τα στελέχη της σύγχρονης επιχείρησης οφείλουν να
διακρίνονται για τη συστηµική τους σκέψη, τη δηµιουργικότητα, τη στρατηγική
σκέψη, τη φαντασία, τη διορατικότητα, την ενόραση.
Χαρακτηριστικό της περιπλοκότητας των πραγµάτων είναι το εξής: Σε µία
έρευνα που έκανε πρόπερσι η Goody΄s διαπίστωσε ότι κύριος ανταγωνιστής
δεν ήταν ούτε η McDonald΄s, ούτε οι ταβέρνες, ούτε οι υπόλοιποι του χώρου.
Ποιος ήταν ο µεγαλύτερος ανταγωνιστής της Goody΄s τελικά; Είχε χάσει τους
νέους από 15-21 χρονών.
Πού είχαν πάει τα χρήµατα; Στα sms, ο κύριος ανταγωνιστής λοιπόν ήταν η κινητή τηλεφωνία. Ο ανταγωνισµός µεταφέρεται, δεν είναι ο ίδιος, ο συµβατικός.
Τώρα ο ανταγωνισµός στην ηλικία 15-25 µεταφέρεται αλλού: στα internet café,

1
Θεµελιώδης παράµετρος διαρκούς ανταγωνιστικότητας και επιτυχίας στη νέα εποχή είναι η πίστη της επιχείρησης στο µήνυµα «πρώτα οι άνθρωποι» και η ικανότητά της να το κάνει πράξη.
2
Οι διαρκώς επιτυχηµένες επιχειρήσεις διαθέτουν µια σαφή και κατανοητή για όλους τους ενδιαφερόµενους (stackholders) θεµελιώδη ιδεολογία. Αυτή συνίσταται σ’ έναν σκοπό (purpose), πέραν του κέρδους, ή, αλλιώς, σ’ ένα «ευρύτερο κοινωνικό καθήκον» ή «κοινωνική συνεισφορά», που αποτελεί το λόγο ύπαρξής τους (raison d’ être).
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σε έναν άλλο κλάδο3. Η πρόκληση εν προκειµένω για τους νέους που στρέφονται στο «επιχειρείν» είναι να αξιοποιήσουν την ικανότητα που έχουν λόγω
του νεαρού της ηλικίας τους για ευκολότερη εκµάθηση και να εντρυφήσουν στα
παραπάνω όχι µόνο θεωρητικώς αλλά και στην πρακτική εφαρµογή τους.
Επίσης, οι νέοι υπερέχουν κατά τούτο των µεγαλυτέρων: Έχουν εξοικείωση µε
τις νέες τεχνολογίες. Το internet και οι ευκολίες που αυτό παρέχει αποτελούν
έναν ταχύτατο και άµεσο τρόπο µεταφοράς ή/και διάδοσης πληροφοριών. Η
διαφήµιση µπορεί µε µικρό κόστος να φτάσει σε αποµακρυσµένους αποδέκτες.
Η αγορά επίσης χάνει τους κλασικούς τοπικούς-εθνικούς περιορισµούς και καθίσταται παγκόσµια. Σήµερα είναι δυνατόν να έχει κανείς ελαιουργική επιχείρηση στην Ελλάδα και να αποστέλλει τα προϊόντα του στις Ηνωµένες Πολιτείες,
στους εκεί πελάτες που απέκτησε µέσω της διαφήµισης στο internet και µε τους
οποίους επικοινωνεί και συναλλάσσεται επίσης µέσω διαδικτύου.
Από άποψη θεωρητικής κατάρτισης, οι νέοι επιχειρηµατίες πλεονεκτούν γιατί
σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι παλιότερα έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό
και γνωρίζουν τις δυτικές απόψεις και πρακτικές στα θέµατα διοίκησης.
Περαιτέρω, οι νέοι Έλληνες στη συντριπτική τους πλειονότητα χειρίζονται πολύ
καλά την αγγλική γλώσσα, η οποία ως επικρατούσα στις διεθνείς συναλλαγές
τούς δίνει άµεση πρόσβαση στις ξένες αγορές, σε προµηθευτές στο εξωτερικό,
σε συνεργάτες και σε αλλοδαπούς επενδυτικούς οίκους.
Όµως, τόσο η ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύει, να αναπτύσσει, να
διατηρεί και να αξιοποιεί τους σωστούς ανθρώπους, όσο και η ικανότητά της να
µαθαίνει ως οργανισµός να καινοτοµεί, να ελίσσεται, µπορεί να υποστηρίζεται
ή να εµποδίζεται από τις δοµές, τις διεργασίες και τα συστήµατα εντός ή εν
σχέσει µε τα οποία λειτουργεί.
Βασικό δε «σύστηµα» είναι το κράτος.

3. Το κράτος ως παράµετρος στη λειτουργία επιχειρήσεων νέων ατόµων

Το σύγχρονο ελληνικό κράτος δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα «φιλικό» προς τους
επιχειρηµατίες, ειδικά δε τους νέους.
Βασικά προσκόµµατα που τίθενται σε όποιον προτίθεται να ιδρύσει µία νέα
επιχείρηση είναι τα εξής:
α) Η γραφειοκρατία. Τόσο κατά την έναρξη µιας επιχείρησης όσο και κατά τη
λειτουργία της. Η έναρξη-ίδρυση καθυστερεί πολύ. Συχνά απαιτείται η συνδροµή
νοµικού παραστάτη, η καταφυγή στη δωροδοκία υπαλλήλων που σκοπίµως κωλυσιεργούν κ.ά. Ειδικά για το νέο επιχειρηµατία, που δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια,
αλλά προσφεύγει κατ’ ανάγκη σε δανεισµό, συνηθέστερα από κάποιο τραπεζικό ίδρυµα, η καθυστέρηση αποδεικνύεται καταστροφική, αφού οι δαπάνες
3
Από τα πρακτικά της ηµερίδας του ΕΒΕΑ: «ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» που έγινε στις 4 Φεβρουαρίου 2009. Υποστηρίζεται ότι µ’ αυτόν τον τρόπο σηµειώθηκε το «ιαπωνικό θαύµα» τη δεκαετία του 1950.
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συσσωρεύονται ενώ η επιχείρηση δεν έχει ακόµη ξεκινήσει τη λειτουργία της.
β) Η πολυνοµία, η συνακόλουθη ασάφεια για το τι ισχύει και η συχνή αλλαγή
του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου. Η ανασφάλεια που προκαλείται λειτουργεί αποτρεπτικά για τους νέους επιχειρηµατίες.
γ) Η έλλειψη φορολογικών ελαφρύνσεων για νέους επιχειρηµατίες.
Το κράτος εµφανίζεται επίσης στον κόσµο των επιχειρήσεων–της αγοράς µε
τις εξής µορφές:
Ι) Το κράτος ως παράγοντας της αγοράς
Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην ανάθεση των δηµοσίων έργων, στις δηµόσιες επενδύσεις. Οι «παίκτες» της αγοράς να συµµετέχουν µε ίσους όρους.
ΙΙ) Το κράτος επόπτης
Η χρηµατιστηριακή κρίση του 1999 στην Ελλάδα και η παγκόσµια οικονοµική
κρίση από την οποία διέρχονται τα ανεπτυγµένα κράτη αυτήν την περίοδο αποτελούν τρανή απόδειξη ότι η πρακτική «laissez faire» δεν οδηγεί σε αυτορρύθµιση των αγορών αλλά σε αποδιοργάνωση. Η άκρα οικονοµική ελευθερία και η
έλλειψη ελέγχου και εποπτείας επέτρεψαν το 1999 σε επιχειρήσεις µικρής πραγµατικής αξίας να έχουν υψηλότατη -πλασµατική- χρηµατιστηριακή αξία, η οποία
και κατέρρευσε στη συνέχεια. Οµοίως, οι αµερικανικές τράπεζες, προκειµένου
να αντλήσουν περισσότερα κέρδη, χορήγησαν επισφαλέστατα δάνεια και οδήγησαν τελικά σε ύφεση, µε τη συνδροµή και άλλων παραγόντων, την παγκόσµια
οικονοµία.
Ανακύπτει συνεπώς ο καθοριστικός ρόλος του κράτους ως επόπτη-ελεγκτή.
Όχι µόνο στους παραπάνω τοµείς, αλλά και σε άλλους, όπως τα µονοπώλια, τα
καρτέλ κ.ά. προς διασφάλιση της ύπαρξης υγιούς ανταγωνισµού.

4. Κράτος αρωγός - Ευρωπαϊκή Ένωση - Προοπτικές

Η διεθνής συγκυρία φαινοµενικώς είναι δυσµενής, στην πραγµατικότητα όµως
η Ελλάδα επλήγη ελάχιστα -µέχρι τώρα- από την οικονοµική κρίση και δύναται
µε τις κατάλληλες κινήσεις να αναδειχθεί σε πρωτοπόρα δύναµη στον επιχειρηµατικό τοµέα.
∆ύο είναι οι βασικοί τοµείς στους οποίους πρέπει να υπάρξουν ριζοσπαστικές
τοµές:
1. Η δηµόσια διοίκηση. Με την παρούσα δηµόσια διοίκηση που όχι µόνο δεν ενθαρρύνει αλλά καταπνίγει την επιχειρηµατική πρωτοβουλία, δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ένα περιβάλλον που κύριο γνώρισµά του είναι η αλλαγή.
2. Το θεσµικό πλαίσιο της οικονοµίας. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο είναι παρωχηµένο και
λειτουργεί ανασταλτικά για κάθε δηµιουργική πρωτοβουλία. Απαιτείται εκ βάθρων ανανέωση για την κατάργηση της πολυνοµίας, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη διαφάνεια, τη γρήγορη, ανεπηρέαστη και αποτελεσµατική λειτουργία
της δικαιοσύνης.
Συγκεκριµένα, απαιτείται:
-περιορισµός του τεραστίου κράτους και του συνακόλουθου κρατισµού. Η αν175
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τίληψη του βολέµατος των νέων ανθρώπων στο «δηµόσιο» έχει βλάψει σηµαντικά τη δηµιουργικότητά τους, έχει συντείνει στην καλλιέργεια κουλτούρας αναξιοκρατίας, ήσσονος προσπάθειας και συντεχνιακής αντίληψης,
-η σύγκριση του ελληνικού κανονιστικού και νοµοθετικού πλαισίου µε τις ανταγωνίστριες χώρες, µε σκοπό την άµεση υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών,
-η καταπολέµηση της διαφθοράς,
-η άρση των υφιστάµενων αντικινήτρων για τους επίδοξους επιχειρηµατίες.
Επιπλέον, το ελληνικό κράτος οφείλει, προς το συµφέρον της κοινωνίας, να
σταθεί αρωγός στους νέους επιχειρηµατίες.
Συγκεκριµένα, οφείλει:
-να παρέχει διευκολύνσεις στη δανειοδότησή τους (π.χ. παροχή εγγύησης),
εφόσον κατ’ αντικειµενική κρίση η επιχειρούµενη επένδυση έχει προοπτική επιτυχίας,
-να ενθαρρύνει καινοτόµες και διακρινόµενες επενδύσεις. Για παράδειγµα, µε
δεδοµένο ότι η Ελλάδα είναι αγροτική χώρα, θα άξιζε να επιδοτηθούν ή να διευκολυνθούν επενδύσεις που σχετίζονται µε την παραγωγή/επεξεργασία/εξαγωγή αγροτικών προϊόντων που να πληρούν υψηλές προδιαγραφές (standards)
ποιότητας. Για παράδειγµα, ενώ η Ελλάδα παράγει περί τους 135 χιλιάδες τόνους
ελαιόλαδο ετησίως, µόνον οι 35 χιλιάδες εξ αυτών είναι τυποποιηµένοι. Η υπόλοιπη ποσότητα διακινείται «χύµα», παράνοµα,
-να µειώσει τη φορολογία φυσικών προσώπων, ώστε να υπάρξει συσσώρευση
κεφαλαίου στα άτοµα και αποταµίευση, προϋπόθεση απαραίτητη για τη δηµιουργία επιχείρησης από έναν νέο στο χώρο άνθρωπο που δεν σχετίζεται ήδη
µε επιχειρήσεις ώστε να αντλήσει από εκεί κεφάλαια, ούτε έχει τις απαραίτητες
εγγυήσεις ώστε να δανειοδοτηθεί.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα οφείλει να συνεργαστεί στενότερα µε τις υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν την επιχειρηµατικότητα των νέων. Θα
πρέπει να εξεταστούν εκ νέου τα κριτήρια χορήγησης επιδοτήσεων σε νέες επιχειρήσεις και να καθορισθούν ποιοτικά κριτήρια. Για παράδειγµα, η επιδότηση
καφεστιατορίων που ανοίγουν και κλείνουν έπειτα από λίγους µήνες δεν συµβάλλει στην προαγωγή της υγιούς επιχειρηµατικότητας.
Άξιο προσοχής είναι το νέο πρόγραµµα της Ε.Ε. που επιτρέπει σε νέους επιχειρηµατίες να µεταβούν και να «ασκηθούν» σε µία επιχείρηση της επιλογής
τους σε άλλο κράτος µέλος. Εφαρµοζόµενο κατάλληλα, θα επιτρέψει και θα ενθαρρύνει την κίνηση προσώπων και τη δηµιουργική ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας (know how).

Υποστηρίζεται ότι µ’ αυτόν τον τρόπο σηµειώθηκε το «ιαπωνικό θαύµα» τη δεκαετία του 1950.
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5o βραβείο
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ

Τµήµα Νοµικής Οικονοµικών - Πολιτικών Επιστηµών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

«Όλοι µαζί µπορούµε να ενθαρρύνουµε τους νέους να πραγµατοποιήσουν και να ξεδιπλώσουν τα
ταλέντα τους»
Gordon Brown
«Εκείνοι που παίρνουν ρίσκα, δηµιουργούν και αναπτύσσονται, έχουν τον σηµαντικότερο ρόλο στην
οικονοµία»
Nicolas Sarkozy
«Σκοπός του επιχειρείν είναι να κάνει καλύτερο τον επιχειρηµατία και τον κόσµο»

Richard Nielsen

1. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαµόρφωση επιχειρηµατικής συνείδησης και στην
τόνωση της νεανικής επιχειρηµατικότητας

Η επιλογή του νέου να γίνει επιχειρηµατίας βασίζεται στην έµφυτη τάση του
για αυτοπραγµάτωση, ελευθερία, ανεξαρτησία και δηµιουργικότητα, καθώς και
στην επιθυµία του να κατακτήσει, µέσω της επιχειρηµατικής επιτυχίας, υψηλά εισοδηµατικά επίπεδα και ανώτερο κοινωνικο-οικονοµικό status.
H ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηµατικότητας προϋποθέτει την ανάπτυξη κατάλληλων προσωπικών δεξιοτήτων1 και επιχειρηµατικής νοοτροπίας2 µέσω της εκπαίδευσης και της διά βίου µάθησης, καθώς και την ευαισθητοποίηση των νέων για
τις επαγγελµατικές ευκαιρίες που προσφέρει το επιχειρείν. Η πλειονότητα των κρατών µελών κατ’ εκτίµηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής3 έχει πλέον δεσµευθεί στην
Η ίδρυση επιχείρησης απαιτεί δυναµισµό, δηµιουργικότητα και σθένος, ενώ η σταδιακή ανάπτυξή της προϋποθέτει επιπρόσθετα και διοικητικές δεξιότητες όπως αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία.
2
Με τον όρο επιχειρηµατική νοοτροπία εννοούµε τη συνειδητή επιλογή ενός ατόµου να δραστηριοποιηθεί είτε µεµονωµένα είτε στα πλαίσια ενός συνόλου και να επιδιώξει την απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή την επίτευξη
προστιθέµενης αξίας µέσα από την αξιοποίηση ευκαιριών και την εκµετάλλευση των προσωπικών του ικανοτήτων.
3
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σχέδιο Best Eκπαίδευση και κατάρτιση για την επιχειρηµατικότητα , 2002
1
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κατεύθυνση της προώθησης της διδασκαλίας της επιχειρηµατικότητας στα εκπαιδευτικά προγράµµατά τους µε έµφαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο 82 προγράµµατα είναι σε ισχύ
και έχουν σαν στόχο την ενηµέρωση των µαθητών και την καλλιέργεια του επιχειρηµατικού πνεύµατος, αλλά και την υλοποίηση των πιο εµπνευσµένων επιχειρηµατικών ιδεών των µαθητών. Συγκεκριµένα, οι µαθητές ενθαρρύνονται να
ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις, αφού προηγουµένως έχουν παρακολουθήσει
βασικά µαθήµατα Οικονοµικών Επιστηµών, όπως marketing, κατάρτιση επιχειρηµατικού σχεδίου, µελέτη τραπεζικού συστήµατος και των διαφόρων κρατικών φορέων που έχουν άµεση σχέση µε τις επιχειρήσεις, όπως υπουργεία,
Επιµελητήρια, Τοπική Αυτοδιοίκηση4.
Στο σηµείο αυτό κρίνουµε σκόπιµη την αναφορά µίας αξιόλογης ελληνικής περίπτωσης διεύθυνσης εικονικής επιχείρησης (business simulation) στο πλαίσιο του
σχολείου. Πρόκειται για τους σπουδαστές της Σιβιτανείδιου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων Αθηνών, οι οποίοι ανακαλύπτουν το επιχειρείν χρησιµοποιώντας ως εργαλείο κατάρτισης τις εικονικές επιχειρήσεις, αλλά και το Καλοκαιρινό
Σχολείο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας. Το τολµηρό αυτό πρόγραµµα, συνοδευόµενο από τη διδασκαλία ενός µαθήµατος σχετικού µε τη θεωρία και την πράξη της
επιχειρηµατικότητας, λόγω των θετικών αποτελεσµάτων που παρουσιάζει έχει ήδη
εισέλθει σε τροχιά επέκτασης σε όλες τις τεχνικές σχολές5.
Σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, η κατάρτιση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας δεν πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά πρέπει επίσης να προσφέρεται και σε φοιτητές άλλων
κλάδων. Παραδείγµατος χάριν, στα πανεπιστήµια τεχνολογικής κατεύθυνσης η
εκπαίδευση και ενθάρρυνση των νέων προκειµένου να αναπτύξουν επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες µπορεί να συµβάλει στην όσµωση του επιχειρηµατικού µε
το τεχνολογικό δυναµικό. Σύµφωνα µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας6, η εκπαίδευση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας σε συνδυασµό µε τα κρατικά ερευνητικά προγράµµατα θα αποτελέσουν
τα βασικά συστατικά για το συνδυασµό επιστηµονικής αριστείας και εµπορικής
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων.
Ήδη ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων επιδιώκει τη στενή συνεργασία µε
τα πανεπιστηµιακά δηµόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα7. Το πολλά υποσχόµενο εγχείρηµα της σύνδεσης της αγοράς εργασίας και του εταιρικού περιΞ. Εµµανουηλίδης, Η Νεανική Επιχειρηµατικότητα στη Σηµερινή Ευρώπη, ΚΕΤΑ – ΚΕΜΑΚ γραφείο Σερρών , σ. 2
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COM (2003) 27, Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη, Βρυξέλλες 2003, σ. 17
6
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COM (2003) 27, Πράσινη Βίβλος …,ο.π. σ.17
7
Στο πνεύµα αυτό κινείται και το περιεχόµενο του άρθρου 5 της Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων (ΣΕΒ), σύµφωνα µε το οποίο Η επιχείρηση έχει δικαίωµα σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα που
προσφέρει δεξιότητες, γνώσεις και αξίες που αντιστοιχούν στις κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες, ένα σύστηµα
που προάγει την ατοµική ευθύνη, την οµαδική εργασία, τη δηµιουργία και την καινοτοµία.
4
5
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βάλλοντος µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση θα εµφυσήσει στους νέους την έννοια της επιχειρηµατικότητας, θα τους προετοιµάσει για τις προκλήσεις και τις
δυσκολίες του σύγχρονου επιχειρηµατικού στίβου και θα συµβάλλει στην καλλιέργεια των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

2. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα ως πρόσφορο πεδίο ανάπτυξης και δραστηριοποίησης της επιχειρηµατικότητας της νέας γενιάς

Ένα ιδιαίτερα γόνιµο πεδίο για την έναρξη επιχειρηµατικής δράσης από τους
νέους αποτελεί, κατά τη γνώµη µας, η «πράσινη επιχειρηµατικότητα», η οποία ενσωµατώνει κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους στην επιχειρηµατική
πρακτική και αποσκοπεί στην «οικολογική αποδοτικότητα»8. ∆εδοµένου ότι οι
νέοι είναι εκ φύσεως ανοιχτοί στον πειραµατισµό και την καινοτοµία9, θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλοι για να υιοθετήσουν αυτό το σύγχρονο επιχειρηµατικό µοντέλο που συνδυάζει την επιχειρηµατική δράση µε την ανάγκη για
προστασία του περιβάλλοντος, σεβασµό στον καταναλωτή και το αίτηµα για ποιότητα ζωής.
Επιπλέον, το πράσινο µοντέλο επιχειρηµατικότητας παρουσιάζει ιδιαίτερη ευελιξία, καθώς προσαρµόζεται σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας αλλά και σε
κάθε επιχειρηµατικό µέγεθος. Εποµένως, οι νέοι, διαµορφώνοντας οικολογική
συνείδηση, έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν το συγκεκριµένο µοντέλο σε
µικροµεσαίες αλλά ακόµη και σε πολύ µικρές επιχειρηµατικές µονάδες, οι οποίες
-ανταποκρινόµενες στην ολοένα αυξανόµενη ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες- θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, το
περιβάλλον και τον πολιτισµό µιας περιοχής.
Ο τοµέας της πράσινης επιχειρηµατικότητας µπορεί στην Ελλάδα10 να προσελκύσει το νεανικό πληθυσµό, καθώς ανταποκρίνεται δηµιουργικά σε ποικίλα επιχειρηµατικά οράµατα και στις απαιτήσεις της µεταβιοµηχανικής παγκοσµιοποιηµένης
οικονοµίας. Το επιχειρηµατικό αυτό πρότυπο µπορεί να εξειδικευτεί µε µεθόδους
που καλύπτουν σχεδόν κάθε οικονοµικό κλάδο, όπως την παραγωγή και εµπορία
πιστοποιηµένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, τις τοπικές παραδοσιακές επαγγελµατικές δραστηριότητες, τις υπηρεσίες ανακύκλωσης και την
αειφορική παραγωγή ενέργειας µικρής ή µεγαλύτερης κλίµακας. Πράγµατι, η εδραίΗ οικολογική αποδοτικότητα περιλαµβάνει τη δέσµευση για την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας κατά
έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
9
Υπενθυµίζουµε ότι το 2009 έχει ανακηρυχθεί σε Έτος ∆ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας σε µια προσπάθεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινητοποιήσει τους νέους προς την κατεύθυνση της δηµιουργικής σκέψης, της πρωτοτυπίας και της ευρηµατικότητας.
10
Παρατηρούµε ότι η Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο φυσικών πόρων όσο και σε επίπεδο οικονοµικών µεγεθών, παρουσιάζει ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας µε την παράλληλη διασφάλιση
της ποιότητας και της βιωσιµότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Η χώρα µας διαθέτει, επίσης, εξαιρετικό κλίµα,
πολύµορφο και ποικίλο ανάγλυφο, ένα από τα πλουσιότερα οικοσυστήµατα της Ευρώπης και µία διόλου ευκαταφρόνητη προοπτική εκµετάλλευσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική. Να σηµειώσουµε
ακόµη ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τοµέα µε έµφαση
στον τουρισµό αλλά και στην παραγωγή προϊόντων του πρωτογενή τοµέα.
8
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ωση του µοντέλου της νεανικής πράσινης επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας
θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών οικονοµιών, θα αποτελέσει
διέξοδο στην ερήµωση της υπαίθρου, θα τονώσει την απασχόληση και θα µειώσει το ποσοστό ανεργίας των νέων.

3. ∆ράσεις και παρεµβάσεις υπέρ της νεανικής επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας
οι οποίες έχουν ήδη εφαρµοστεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Προς την κατεύθυνση της προώθησης του νεανικού επιχειρηµατικού γίγνεσθαι
έχουν ήδη δροµολογηθεί αξιόλογες δράσεις σε επίπεδο κρατικό και ευρωπαϊκό,
όπως αυτές που περιλαµβάνονται στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την
Επιχειρηµατικότητα και την Ανταγωνιστικότητα της περιόδου 2007-2013. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειληµµένα αναγνωρίσει το ρόλο της νεανικής επιχειρηµατικής δυναµικότητας και τη συµβολή της τελευταίας στον στόχο
που έχει θέσει η Ε.Ε. να καταστεί η Ευρώπη µία από τις πλέον ανταγωνιστικές και
δυναµικές οικονοµίες του κόσµου. Οι δράσεις αυτές απευθυνόµενες στο νέο
επιχειρηµατία εστιάζουν κυρίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και µπορούν
όντως να αποτελέσουν το έναυσµα για την ανάπτυξη νέων εταιρικών σχηµάτων
και την παραγωγή καινοτοµικών11 προϊόντων και υπηρεσιών.
Σηµαντική κρίνεται η συνεισφορά της Οµοσπονδίας Ελληνικού Συνδέσµου
Νέων Επιχειρηµατιών (ΟΕΣΥΝΕ)12 στη βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής παρουσίας της ελληνικής νεανικής επιχειρηµατικότητας στον παγκόσµιο οικονοµικό χάρτη. Μέσω των στρατηγικών της η Οµοσπονδία καλλιεργεί την
εξωστρέφεια των νέων επιχειρηµατιών13, ωθεί και αναδεικνύει τις δυναµικές νεανικές επιχειρήσεις στην εθνική και παγκόσµια αγορά µεταφέροντας µε τις απαραίτητες προσαρµογές επιτυχηµένες πρακτικές από και προς την Ευρώπη.
Παράλληλα, όντας σε συνεχή διάλογο µε διεθνείς οργανώσεις, ευρωπαϊκούς
φορείς και κυβερνητικές αρχές, διευκολύνει την άµεση πρόσβαση των νέων επιχειρηµατιών στην πληροφόρηση σε θέµατα ευρωπαϊκών πολιτικών και οδηγιών.
Επιπρόσθετα, συντελεί στην αύξηση της δικτύωσης14 των νέων επιχειρηµατιών
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µε στόχο τη δηµιουργία συνεργασιών/συµπρά11
Οι νέοι εµφανίζονται ως οι πλέον κατάλληλοι να προάγουν την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα, αξιοποιώντας
τη δυναµική των νέων τεχνολογιών και µετατρέποντας τα αποτελέσµατα της έρευνας σε ανταγωνιστικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες.
12
Μέσω της ιστοσελίδας www.esyne.gr πληροφορούµαστε ότι η Οµοσπονδία Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών, µε τη συµµετοχή της στο forum της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Επιχειρηµατικότητας και µε τη διοργάνωση ευρωπαϊκών και εθνικών συνεδρίων και ηµερίδων, προσπαθεί εµπράκτως να εµφυσήσει το επιχειρηµατικό
πνεύµα στη νέα γενιά.
13
Ειδικότερα, επιµελείται των ευρωπαϊκών ανταλλαγών νέων επιχειρηµατιών για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας σε δυναµικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
14
Σηµειώνουµε ότι από το έτος 2002 η ΟΕΣΥΝΕ αποτελεί µέλος της Πανευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Νέων Επιχειρηµατιών YES for Europe., η οποία, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ιστοσελίδας της www.yes-for-europe.eu, χαρακτηρίζεται ως το µεγαλύτερο δίκτυο νέων επιχειρηµατιών στην Ευρώπη που αριθµεί 40.000 µέλη από 16
Εθνικούς Συνδέσµους (Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Ελλάδα, Γερµανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Καζακστάν, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ολλανδία, Ισπανία, Τουρκία και Ουκρανία).
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ξεων, χωρίς όµως να παραγκωνίζεται η αποστολή της ευαισθητοποίησης των
νέων επιχειρηµατιών στα θέµατα της βιώσιµης ανάπτυξης και της προστασίας
του περιβάλλοντος.
Ένας άλλος θεσµός, ο οποίος µπορεί να ενισχύσει τη νεανική επιχειρηµατική
δραστηριότητα, είναι αυτός των «επιχειρηµατικών αγγέλων» (Business Angels)15.
Οι προηγούµενοι διαθέτουν τεχνογνωσία και τεράστια εµπειρία σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων, ορθολογικής διαχείρισης επιχειρησιακών
πόρων και marketing. Η νεοσύστατη επιχείρηση έχει ανάγκη για να ανθίσει και
να ελαχιστοποιήσει τον επιχειρηµατικό κίνδυνο τη συµβουλευτική συνδροµή
του «επιχειρηµατικού αγγέλου», ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προτείνει στο
νέο επιχειρηµατία τοµείς δραστηριοποίησης και τρόπους διαχείρισης και διεύρυνσης του πελατολογίου. Πιστεύουµε ότι η πρωτοβουλία του Ελληνικού Οργανισµού Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ)16 να
προχωρήσει στη σύνταξη µητρώου «επιχειρηµατικών αγγέλων» είναι φιλόδοξη
και ελπιδοφόρα.
Ταυτόχρονα, υπηρετεί το στρατηγικό στόχο του εν λόγω οργανισµού περί βελτίωσης της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ένας θεσµός που στέκεται αρωγός σε κάθε νέο επιχειρηµατικό
ξεκίνηµα είναι και οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας17, οι οποίες εγκαινιάστηκαν πρόσφατα από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και εδρεύουν σε κάθε
πρωτεύουσα νοµού18.
Οι Θυρίδες αυτές επιδιώκουν την προώθηση επιχειρηµατικής συνείδησηςκουλτούρας στους νέους και υποστηρίζουν ένθερµα όσους επιθυµούν να ασχοληθούν µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Με την καθιέρωση των Θυρίδων
Νεανικής Επιχειρηµατικότητας19, αλλά και του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, οι δηµόσιοι φορείς συνδράµουν στις προσπάθειες εκκίνησης
των νέων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων, εκδηλώνουν έµπρακτα την εµπιστοσύνη τους στις επιχειρηµατικές ικανότητες των νέων.
Ο παρακάτω πίνακας που παραθέτουµε είναι ενδεικτικός του συνολικού έργου
Πρόκειται για ιδιώτη επενδυτή που επενδύει κεφάλαιο και αφιερώνει χρόνο, εµπειρία και τεχνογνωσία σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε προοπτικές ανάπτυξης. Συνήθως είναι µέτοχος ή ιδιοκτήτης επιχειρήσεων, διευθυντικό στέλεχος εταιρειών, senior manager ή σύµβουλος επιχειρηµατικού σχεδιασµού, ακόµη και συνταξιούχος
πρώην σύµβουλος επιχειρήσεων.
16
Περισσότερα στοιχεία σχετικά µε το θεσµό αυτό και την πιλοτική εφαρµογή του στο πλαίσιο του European Business Angel Network (EBAN) µας προσφέρει η ιστοσελίδα www.eommex.gr
17
Πρόκειται για δοµές πληροφόρησης, υποστήριξης, παροχής βοήθειας και καθοδήγησης, βασικής και ολοκληρωµένης µορφής, προς όλους τους ενδιαφερόµενους νέους που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους.
18
Χρήσιµες πληροφορίες για τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας αντλούµε από τις ιστοσελίδες www.neagenia.gr και www.thirides.gr
19
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.paratiritirio.gr, το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας καταγράφει, αναλύει τις τάσεις της νεανικής επιχειρηµατικότητας και παρουσιάζει τις ευκαιρίες για
ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης από νέους επιχειρηµατίες, ανάλογα µε τον κλάδο παραγωγής και τις ειδικές
συνθήκες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που επικρατούν σε κάθε περιφέρεια.
15
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που έχουν επιτελέσει έως σήµερα οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας
σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/06/08 - 30/11/08
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΘΥΡΙ∆ΕΣ

194
330
1.420 σχολικές µονάδες
3.250 άτοµα

Πηγή: www.thirides.gr

Θα πρέπει να σηµειωθεί και η συνεισφορά των Γραφείων ∆ιασύνδεσης των
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της χώρας ως συµβουλευτικών και ενηµερωτικών
φορέων παροχής βοήθειας στους νέους (φοιτητές και αποφοίτους) υποψήφιους
επιχειρηµατίες. Το πρόγραµµα που υλοποιεί το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και τιτλοφορείται «Κάνε την δική σου δουλειά»20 ξεχωρίζει ως προς την προτροπή που προσφέρει στους νέους προκειµένου αυτοί να
στραφούν προς την αυτοαπασχόληση. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εστιάζει
κυρίως στη διαδικασία γένεσης νέων επιχειρηµατικών ιδεών, στην αξιολόγηση
και στην επεξεργασία τους. Μέσω της κατάρτισης επιχειρηµατικού σχεδίου οργανώνει τα βήµατα από την ιδέα στην υλοποίηση και στηρίζει τους νέους επιχειρηµατίες σε εξειδικευµένα θέµατα, όπως τους τρόπους χρηµατοδότησης21
και µεταφοράς τεχνογνωσίας.

4. Προτάσεις, λύσεις και στρατηγικές για τη δηµιουργία ενός φιλικού κλίµατος που
θα ευνοεί την περαιτέρω ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας

Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξουν εκ µέρους της πολιτείας και των κατά τόπους
Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων περαιτέρω πολιτικές που θα κινητοποιήσουν και θα ενθαρρύνουν ανάλογες επενδύσεις και επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Η τόνωση της επιχειρηµατικής κουλτούρας και συνείδησης είναι
επιβεβληµένη, καθώς οι Έλληνες και ιδίως οι νέοι σε σταθερή βάση είναι οι πρώτοι στον κόσµο στην αποφυγή ανάληψης επιχειρηµατικού ρίσκου. Η κατάσταση
αυτή αποτυπώνεται παραστατικά στον παρακάτω πίνακα:
20
Στην ιστοσελίδα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου www.aegean/career συναντάµε πρακτικά και ταυτόχρονα ρηξικέλευθα παραδείγµατα εµπέδωσης του νεανικού επιχειρηµατικού πνεύµατος και αξιοποίησής του στα πλαίσια των ιδιαιτεροτήτων των νησιωτικών οικονοµιών.
21
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση αποτελεί έναν σηµαντικό φραγµό για τους νέους
επιχειρηµατίες, οι οποίοι δυσκολεύονται εξαιρετικά στην εξεύρεση τραπεζικών δανείων ή επιχειρηµατικών κεφαλαίων.
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Οι χώρες που αποφεύγουν περισσότερο το ρίσκο...
Χώρα
Ελλάδα
Πορτογαλία
Βέλγιο
Ιαπωνία
Περού
Ισπανία
Γαλλία

∆είκτης
112
104
94
92
87
86
86

... και οι χώρες που το αποφεύγουν λιγότερο
ΗΠΑ
Φιλιππίνες
Ινδία
Μαλαισία
Βρετανία
Σουηδία
∆ανία
Σιγκαπούρη

46
44
40
36
35
29
23
8

∆είκτης αποφυγής
αβεβαιότητας µε βάση
παγκόσµια έρευνα
του Geert Hofstede,
µεταξύ 88.000 στελεχών
της IBM σε 50 χώρες

Οι πολιτικές ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας µπορούν παραδείγµατος χάριν να αφορούν την ενηµέρωση, την παροχή φορολογικών κινήτρων
και ελαφρύνσεων, την εφαρµογή αποτελεσµατικών µέτρων ενίσχυσης καινοτοµικών ή πράσινων επιχειρηµατικών σχεδίων.
Χρήσιµη θα ήταν ακόµη:
• η ίδρυση ακαδηµίας επιχειρηµατικότητας,
• η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, διαγωνισµών, εκθέσεων, παρουσιάσεων επιχειρηµατικών δράσεων της νέας γενιάς,
• η ενηµέρωση για τις αναρίθµητες δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου,
• η προβολή των τοπικών και διεθνών νεανικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών,
• η επέκταση του πρωτοποριακού, ανοικτού και συµµετοχικού κινήµατος «Open
Coffee Club Greece»22 εκτός από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα
Ιωάννινα, το Βόλο, τη Λάρισα και στις υπόλοιπες µεγάλες πόλεις της ελληνικής
επικράτειας.
Πέρα όµως από την πληροφόρηση, τη χορήγηση ενισχύσεων και τη δηµιουργία επενδυτικών κινήτρων, χρειάζεται και η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών σε νοµικό και θεσµικό επίπεδο, µε τη διαµόρφωση ενός συγκεκριµένου
πλαισίου ανταγωνισµού χωρίς ασάφειες και αντιφάσεις. Πρέπει επιτέλους να
γίνει κατανοητό ότι οι χρονοβόρες, περίπλοκες και δαπανηρές γραφειοκρατικές
Τονίζουµε ότι η ιδέα του Open Coffee Club ξεκινά στο Λονδίνο από τον Saul Klein τον Φεβρουάριο του 2007
και αποσκοπεί στην πραγµατοποίηση ανοιχτών περιοδικών συναντήσεων µεταξύ νέων επιχειρηµατιών, επενδυτών και οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου σε ένα εντελώς ανεπίσηµο περιβάλλον, για παράδειγµα σε κάποιο καφέ,
όπου τους δίνεται η ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το επιχειρείν, τις νέες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία.
Ενδεικτικό της δυναµικής του κινήµατος είναι το γεγονός ότι ήδη µέσα σε ένα χρόνο έγιναν 80 συναντήσεις παγκοσµίως.
22
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διαδικασίες που ενσωµατώνονται στο διοικητικό κόστος23 της ίδρυσης των νέων
εταιρειών λειτουργούν ως αντικίνητρο για κάθε είδους επιχειρηµατική επαγγελµατική σταδιοδροµία εκ µέρους των νέων. Οι εθνικές κυβερνήσεις, τα ΜΜΕ, οι
ευρωπαϊκοί, αλλά και οι διεθνείς φορείς πρέπει, τέλος, να δώσουν «ψήφο εµπιστοσύνης» στους εκκολαπτόµενους επιχειρηµατίες, µετατρέποντας τους
νέους από «στοχαστές» σε νέους της «δράσης».

5. Αντί επιλόγου: Το όραµα του νέου επιχειρηµατία

Πράγµατι, το παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον δηµιουργεί νέες,
πρωτοφανείς και διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες λειτουργίας και αλληλεξάρτησης όλων σχεδόν των οικονοµιών και των αγορών, οι οποίες επηρεάζουν
άµεσα τον τρόπο λειτουργίας και άνθησης των επιχειρήσεων.
Οι αλλαγές αυτές γεννούν ευκαιρίες για την ενεργοποίηση της νεανικής επιχειρηµατικότητας, η οποία έχει στη διάθεσή της τα όπλα της καινοτοµίας, της
έρευνας και της τεχνολογίας. Σήµερα, µεσούσης της παγκόσµιας οικονοµικής
κρίσης και της κατάρρευσης του πλαστικού, εικονικού χρήµατος, οι νέοι επιχειρηµατίες καλούνται να επενδύσουν σε επιχειρήσεις που αποφέρουν πραγµατικό, ρευστό χρήµα, παράγοντας νέα, καινοτοµικά προϊόντα και υπηρεσίες,
καθώς και νέους τρόπους διοχέτευσης και διαδικτυακής προώθησής τους στην
αγορά. Είναι αδιαµφισβήτητα πρόκληση για τους νέους, ιδιαίτερα στην παρούσα
περίοδο έντονης οικονοµικής δυσπραγίας, να οραµατιστούν και να µετουσιώσουν σε πράξη την επιχειρηµατικότητα.

Νεανική επιχειρηµατικότητα σε τελική ανάλυση σηµαίνει:
• Προχωράµε µε τόλµη, φαντασία, αυτοπεποίθηση και δίψα για επιτυχία.
• Αρνούµαστε την παντοδυναµία του «µέσου» και του «κονέ».
• ∆εν δεχόµαστε να είµαστε η «γενιά των 700 ευρώ», της ανεργίας και του ΑΣΕΠ.
• Βρίσκουµε µέσα µας τη δύναµη της δηµιουργίας και της προόδου.
• Αδιαφορούµε για την κριτική των «αραχτών» και «βολεµένων».
• Αρχίζουµε να ατενίζουµε το µέλλον διαφορετικά, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
• Αντιµετωπίζουµε το επιχειρηµατικό ρίσκο ως πρόσκληση-πρόκληση.
• Ψάχνουµε πληροφορίες, κεφάλαιο, πρωτοποριακές ιδέες και συνεργάτεςκλειδιά.
• Αξιοποιούµε την εκπαίδευσή µας στο έπακρο, έτσι ώστε να βελτιώσουµε τη
ζωή µας, το περιβάλλον, τη δουλειά µας, ακόµη και τον κόσµο γύρω µας.

Λειτουργική και αποτελεσµατική θα ήταν η εξυπηρέτηση του επιχειρηµατία σε ένα σηµείο υποδοχής (one stop
shop), µε την παρέµβαση µόνο των υπηρεσιών των επιµελητηρίων σύµφωνα µε την κοινοτική αρχή «ένα σηµείο,
µια υπογραφή».
23

186

63 OS 204:Layout 1

5/16/09

12:09 AM

Page 187

Παράρτηµα 1
Ακολουθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας για τη νεανική επιχειρηµατικότητα που εκπόνησε η Palmos
Analysis τον Νοέµβριο του 2008 για λογαριασµό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) µεταξύ 118 επιχειρήσεων-µελών του και 30 νέων επιχειρηµατιών-µελών του στο
νοµό Θεσσαλονίκης, µε χρήση δοµηµένου ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου (µέσω της διαδικτυακής
υπηρεσίας PrimoQ).
Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών του Επιµελητηρίου για την ανάδειξη και
την προώθηση της νεανικής επιχειρηµατικότητας και µε αφορµή την παγκόσµια εβδοµάδα επιχειρηµατικότητας που διοργάνωσε η Οµοσπονδία Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών (ΟΕΣΥΝΕ).
Τα ευρήµατα της έρευνας κωδικοποιούνται ως εξής:
• Το 90% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το γενικότερο οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας µας δεν ευνοεί την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας, ενώ κατά το 74% η ενίσχυσή της είναι πολύ σηµαντική για την οικονοµία της Ελλάδας.
• Το 73% των επιχειρηµατιών-µελών του ΕΒΕΘ απάντησε ότι στα κυριότερα εµπόδια για την ανάληψη
επιχειρηµατικής δραστηριότητας συγκαταλέγεται η έλλειψη υποστήριξης από το κράτος. Στους νέους
επιχειρηµατίες το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται στο 83%.
• Η έλλειψη κεφαλαίων και χρηµατοδότησης είναι ουσιαστικό εµπόδιο για το 67% των ερωτηθέντων.
Στους νέους επιχειρηµατίες το ποσοστό αγγίζει το 77%.
• Το 27% του συνόλου των ερωτηθέντων θεωρεί επίσης ως σηµαντικό φραγµό την έλλειψη εµπειρίας.
• Μόνο 3 στους 10 νέους επιχειρηµατίες έχουν λάβει κάποιας µορφής οικονοµική υποστήριξη από
το κράτος µέσω κοινοτικών ή εθνικών προγραµµάτων.
• Αρκετά πρόθυµες να στηρίξουν νέους επιχειρηµατίες εµφανίζονται οι επιχειρήσεις-µέλη του ΕΒΕΘ,
δεδοµένου ότι 8 στις 10 θα εµπιστεύονταν «αρκετά» ή «πολύ» κάποιον νέο επιχειρηµατία ως συνεργάτη ή προµηθευτή.
• Έλλειµµα ενηµέρωσης καταγράφεται στους νέους επιχειρηµατίες, καθώς 7 στους 10 δηλώνουν
«λίγο» ή «καθόλου» ενηµερωµένοι για τα προγράµµατα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηµατικότητας.
• Άµεση συνάρτηση του οικογενειακού περιβάλλοντος αποτελεί η απόφαση για επιχειρηµατική δραστηριοποίηση του νέου επιχειρηµατία, καθώς 7 στους 10 δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν προς αυτή την
κατεύθυνση από την οικογένειά τους «πολύ» ή «αρκετά».
• Το 40% των νέων επιχειρηµατιών απάντησε ότι αναπτύσσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα για
λόγους οικογενειακής παράδοσης και για να συνεχίσουν τη λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης.
• Το 33% των νέων επιχειρηµατιών ελπίζει σε µια καλύτερη οικονοµική προοπτική.
• Το 27% των νέων επιχειρηµατιών αναπτύσσει επιχειρηµατική δραστηριότητα για προσωπική εργασιακή ικανοποίηση.
• Σε ποσοστό 83% οι νέοι επιχειρηµατίες θεωρούν ότι για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας πολύ σηµαντικός είναι ο ρόλος που έχει να επιτελέσει το υπουργείο Ανάπτυξης. Ακολουθούν το Επιµελητήριο µε 73%, η Τοπική Αυτοδιοίκηση µε 63% και το Πανεπιστήµιο µε 57%.
• Σε σχέση µε τις αρχικές τους προσδοκίες οι νέοι επιχειρηµατίες απάντησαν, σε ποσοστό 40%, ότι
η επιχείρησή τους πάει καλύτερα και το 17% χειρότερα, ενώ το 43% δηλώνει ότι πάει όπως το περίµενε, ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα.
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Παράρτηµα 2
Λειτουργία σηµείου άντλησης και συνεχούς ροής δεδοµένων του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηµατικότητας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς στο Πανεπιστήµιο Κρήτης
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του Έργου «Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας» σύστησε στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών σηµείο άντλησης και συνεχούς ροής δεδοµένων του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, το οποίο έχει συσταθεί µε το Ν.
3577/08.06.2007.
Το Έργο «∆ηµιουργία σηµείου άντλησης και συνεχούς ροής δεδοµένων του Παρατηρητηρίου Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και εκπόνηση µελέτης για τις τάσεις νεανικής επιχειρηµατικότητας στην περιφέρεια Κρήτης», έχει τους εξής σκοπούς:
• Καταγραφή και ανάλυση των τάσεων νεανικής επιχειρηµατικότητας στην περιοχή της περιφέρειας Κρήτης.
• Καταγραφή πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων σχετικά µε τη νεανική επιχειρηµατικότητα.
• Ανάπτυξη στρατηγικών για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας.
• Ανάδειξη καινοτόµων δράσεων σε τοπικό επίπεδο µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της νεανικής
επιχειρηµατικότητας.
• Ανάδειξη καινοτόµων νέων επιχειρηµατιών µε σκοπό την ενδυνάµωση της επιχειρηµατικής κουλτούρας.
• Καταγραφή ελλείψεων στον τοµέα της «νέας οικονοµίας» µε στόχο την ενδυνάµωση της νεανικής επιχειρηµατικότητας.
Πηγή: www.uoc.gr

Παράρτηµα 3
Ενθάρρυνση επιχειρηµατικών δράσεων, καινοτοµικών εφαρµογών και µαθηµάτων επιλογής φοιτητών
του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (2005-2008)
Το προτεινόµενο έργο αφορά την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας των φοιτητών και των φοιτητριών του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µέσα από δύο κύριες κατηγορίες δράσεων:
-Εισαγωγή ολοκληρωµένου κύκλου µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας, σκοπός των οποίων είναι η µετάδοση επιχειρηµατικών δεξιοτήτων στους συµµετέχοντες.
-Ανάληψη αρχικών υποστηρικτικών/συµπληρωµατικών δράσεων ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας, σκοπός των οποίων είναι η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης των
δεξιοτήτων που θα µεταδοθούν στο πλαίσιο των προαναφερόµενων µαθηµάτων. Σηµειώνεται δε ότι,
στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1 του ΕΠΕΑΕΚ, αναφέρεται η δηµιουργία ενός Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας ως απώτερος στόχος της δραστηριοποίησης των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης. Η ανάληψη των παρακάτω δραστηριοτήτων είναι σε
αυτήν την κατεύθυνση, δηµιουργώντας τις κατάλληλες εµπειρίες και το απαραίτητο υλικοτεχνικό/οργανωτικό υπόβαθρο.
Στο προτεινόµενο έργο συµµετέχουν τα εξής Τµήµατα: Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Τµήµα
Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίµων, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας και Τµήµα Πληροφορικής.
Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών αναλαµβάνει τη διδασκαλία µαθηµάτων Επιχειρηµατικότητας Ι και ΙΙ,
ενώ τα τµήµατα συµµετέχουν ενεργά στην οργάνωση των συµπληρωµατικών δράσεων ενίσχυσης της επι188
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χειρηµατικότητας µέσω της υλοποίησης και λειτουργίας σχηµάτων καθοδήγησης.
Πηγή: www.uoi.gr

Βιβλιογραφία
• Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σχέδιο Best Eκπαίδευση και κατάρτιση για την επιχειρηµατικότητα, 2002
• Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COM (2003) 27, Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην
Ευρώπη, Βρυξέλλες 2003
• Ξ. Εµµανουηλίδης, Η Νεανική Επιχειρηµατικότητα στη Σηµερινή Ευρώπη, ΚΕΤΑ – ΚΕΜΑΚ γραφείο Σερρών
• Εφηµερίδα Ηµερησία, 9 Ιανουαρίου 2009
• Εφηµερίδα Μακεδονία, 25 Νοεµβρίου 2008
• Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), Χάρτα ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων, 2005•
www.neagenia.gr
• www.esyne.gr
• www.yes-for-europe.eu
• www.eommex.gr
• www.thirides.gr
• www.paratiritirio.gr
• www.aegean/career
• www.photoreportage.gr
• www.uoc.gr
• www.uoi.gr
http://opencoffee.gr
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6o βραβείο
ΖΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

1. Επιχείρησέ το! – Oρισµός της επιχειρηµατικότητας
Το πρόβληµα για τη δηµιουργία ενός εννοιολογικού σκελετού για την επιχειρηµατικότητα είναι ο ίδιος ο ορισµός της. Η επιχειρηµατικότητα, ως όρος, επιδέχεται
πολλών ορισµών και προσεγγίσεων που εκτείνονται από το «δηµιουργείν» έως το «επιβιώνειν», από την ανάληψη ρίσκου έως την άσκηση ηγεσίας, για την πραγµάτωση του
στόχου και από την επιθυµία αυτοαπασχόλησης έως την πραγµάτωσή της.
Παρόλα αυτά, η επιχειρηµατικότητα δεν είναι αόριστη και ασαφής έννοια. Έχει
πολύ συγκεκριµένα και διακριτά χαρακτηριστικά. Πάνω απ’ όλα η επιχειρηµατικότητα είναι νοοτροπία κυρίως ατόµων που ανήκουν σε µια ετερογενή οµάδα
και έχουν το ταλέντο να αναγνωρίζουν ευκαιρίες εκεί όπου οι άλλοι δεν τις βλέπουν και να οργανώνονται για να επιτύχουν το τελικά επιδιωκόµενο όφελος.
Επίσης, η επιχειρηµατικότητα αποτελεί τη βασικότερη κινητήρια δύναµη της
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της κοινωνίας1. Είναι το στοιχείο-κλειδί
για την οικονοµική µεγέθυνση, την καινοτοµία, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και γενικότερα για την ευηµερία
µιας χώρας. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί
µέσο προσωπικής ανάπτυξης και κύριο παράγοντα της κοινωνικής συνοχής.

1

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, (2001). Ανάλυση Επιχειρηµατικότητας. Αθήνα, σελ. 4
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Εντέλει, για εµάς τους νέους, επιχειρηµατικότητα σηµαίνει «προχωράµε»2. Σηµαίνει αρνούµαστε την παντοδυναµία του «κονέ», σηµαίνει βρίσκουµε τη δύναµη µέσα µας αδιαφορώντας για τη φραπεδοκριτική των αραχτών και τη
χλιδανεργία, σηµαίνει ψάχνουµε πληροφορίες, ιδέες, συνεργάτες, χρήµατα, εκπαίδευση έτσι ώστε, «όποιοι κι αν είµαστε», να προσπαθήσουµε να δώσουµε
µορφή σε µια ιδέα που θα κάνει καλύτερη τη ζωή µας, το περιβάλλον, τη δουλειά µας και, γιατί όχι, τον κόσµο γύρω µας!

2. Γιατί ΝΑΙ στην επιχειρηµατικότητα των νέων;

Θα τολµήσω να πω από την αρχή αυτής της εργασίας πως η επιχειρηµατικότητα είναι αποκλειστικά και µόνο για νέους! Και συνεχίζοντας παραγωγικά το
συλλογισµό µου θα ορίσω ως νέους όσους δεν είναι γέροι. Και γέροι, σύµφωνα
και µε τη γνωστή κινέζικη παροιµία, είναι αυτοί που έχουν σταµατήσει να µαθαίνουν!
Η µάθηση, µε την έννοια της κατανόησης, φέρνει διαύγεια και µας οδηγεί σε
ένα «σωστό» τρόπο σκέψης. Η σωστή κατανόηση των πραγµάτων µάς οδηγεί
στην καινοτοµία, που είναι χαρακτηριστικό του «δηµιουργικού και διορατικού
ατόµου» το οποίο έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται κάτι µε βαθύτερο τρόπο
από το συνηθισµένο. Και οι νέοι µε τη δηµιουργικότητα που τους χαρακτηρίζει
µπορούν και καινοτοµούν!
Στα κοινά χαρακτηριστικά των επιχειρηµατιών περιλαµβάνονται ο κατά τεκµήριο ευφάνταστος και δηµιουργικός χαρακτήρας τους, η επιθυµία τους για ανεξαρτησία και αυτοπραγµάτωση, η αποφασιστικότητά τους για σκληρή και
πειθαρχηµένη εργασία και η ετοιµότητά τους για ανάληψη ρίσκων3.
Αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά των νέων οι καινοτοµικές ιδέες και ο τρόπος
σκέψης, που τους επιτρέπει να συσχετίζουν τις προσωπικές τους γνώσεις µε
πρακτικές εφαρµογές, οι οποίες ανταποκρίνονται σε υπαρκτές ανάγκες και επιλύουν πρακτικά προβλήµατα.
Είναι επίµονοι και αποφασιστικοί στο κυνήγι των στόχων τους και στην αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του αγώνα τους.
Είναι ακόµη δηµιουργικοί µε έναν δικό τους τρόπο, που τους επιτρέπει να επικεντρώνουν και να αξιοποιούν τα ισχυρά τους σηµεία, παρά να εγκλωβίζονται
στις αδυναµίες τους.
Από την άλλη, σαν άνθρωποι της πράξης, είναι έτοιµοι να εγκαταλείψουν την
ασφάλεια της σταθερής τους εργασίας και να αναλάβουν το ρίσκο όταν νιώσουν
πως µπορούν να κυνηγήσουν το στόχο τους, ή ακόµη όταν αισθανθούν πως η
δουλειά τους είναι ανιαρή, τους πνίγει και δεν τους οδηγεί πουθενά παραπέρα.
Από έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει πως το 47% των νέων προτιµά να αυτοαπασχολείται. Παρόλα
αυτά, µόνο το 17% κάνει τις φιλοδοξίες του πραγµατικότητα.
Κεδράκα, Κ., (2002). «Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και οι επαγγελµατικές προοπτικές των νέων».
Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 34(2520), 59-65. Αθήνα: 24.08.2002.

2

3
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Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανοίγουν νέους δρόµους έχοντας µεγάλη αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Είναι ακόµη ευέλικτοι, ενθουσιώδεις και εξωστρεφείς και δίνουν µεγάλη σηµασία στην αξιοποίηση της
δυναµικής των οµάδων, γι’ αυτό είναι έντονα συνεργατικοί.
Η κοινωνία οφείλει να πει ΝΑΙ στην επιχειρηµατικότητα των νέων, γιατί οι νέοι
επιχειρηµατίες είναι ενθουσιασµένοι µε τη ζωή, έχουν όραµα και παρακινούνται
από τους στόχους τους. Το κράτος χρειάζεται άµεσα περισσότερα πηγαία «επιχειρούντα» άτοµα που έχουν φιλοδοξίες και την ικανότητα να ηγούνται, γιατί
µόνο έτσι µπορεί να προχωρήσει προς τους στόχους της ανάπτυξης και της
κοινωνικής ευηµερίας.

3. Η «γενιά των 700 ευρώ» γίνονται επιχειρηµατίες λόγω… ανεργίας! - Τι ωθεί
τους νέους να γίνουν επιχειρηµατίες

Μήπως ήρθε η ώρα να κάνω τη δική µου δουλειά; Στην ερώτηση αυτή προσπαθούν να απαντήσουν χιλιάδες νέοι, πιεζόµενοι από την ανεργία και από τα
προβλήµατα της λεγόµενης «γενιάς των 700 ευρώ». Έτσι, περίπου 700.000 Έλληνες το χρόνο δηµιουργούν τη δική τους επιχείρηση. Από αυτές οι 1.000 θα
κλείσουν και η πλειονότητά τους θα είναι µικροµεσαίες, σύµφωνα µε στοιχεία
του ΕΒΕΑ.
Και το πιο εντυπωσιακό: στατιστικές φανερώνουν πως πάνω από το 20% των
επιχειρηµατικών προσπαθειών αποτελεί επιχειρηµατικότητα ανάγκης4. ∆ηλαδή,
από άτοµα που στράφηκαν στην επιχειρηµατική δραστηριότητα λόγω έλλειψης
άλλων δυνατοτήτων απασχόλησης. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα σε
µία από τις χαµηλότερες θέσεις παγκοσµίως και την τρίτη χαµηλότερη στην Ευρώπη. Ο εφιάλτης της ανεργίας λοιπόν οδηγεί ολοένα στη λύση της αυτοαπασχόλησης ή της δηµιουργίας επιχείρησης,
Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία θα παρατηρήσουµε ως άλλους παράγοντες
ώθησης της επιχειρηµατικότητας να θεωρούνται η αδυναµία προαγωγής, η απόλυση, η ύφεση της οικονοµίας και η ανασφάλεια εργασίας5. Οι παράγοντες αυτοί
ενθαρρύνουν ή ακόµη και εξαναγκάζουν το άτοµο να ιδρύσει δική του επιχείρηση ως ένα µέσο επιβίωσης.
Όµως, το επιχειρείν δεν πρέπει να αποτελεί λύση ανάγκης.
Το επιχειρείν αποτελεί επιλογή που έχει να κάνει κυρίως µε την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του νέου ατόµου. Ένας καλός επιχειρηµατίας δύσκολα
θα µπορούσε να είναι καλός υπάλληλος, και το αντίστροφο. Για τον υπάλληλο
κάθε τι καινούργιο ή διαφορετικό αποτελεί µία ακόµη δουλειά. Για τον επιχειρηµατία είναι ευκαιρία!
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, (2000). ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ SEC(2000) 1832.
Βρυξέλλες, 30/10/2000. Στο: http://europa.eu.int/comm/ education/life/index.html
Αναγνωστάκη, Σ., (2000). «Νέοι και επιχείρηση». Ενηµέρωση, ∆ελτίο Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών,
4/2000, 461, 33.
4

5
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4. Η γενιά που θέλει, δεν µπορεί να πετάξει - Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
οι νέοι επιχειρηµατίες

Η θέληση να προχωρήσεις δεν αρκεί. Μια καλή ιδέα δεν αρκεί.
Όµως αν στο παρελθόν υπήρχαν δέκα εµπόδια, σήµερα είναι εννιά ή οκτώ. Οι
γηραιότεροι το ξέρουν αυτό καλά. Σήµερα είναι περισσότερες οι περιπτώσεις
που αν έχεις µέσα σου το τσαγανό και το όνειρο να προχωρήσεις η επιτυχία σου
να µην εξαρτάται πια από το πού ζεις, από το ποιους γνωρίζεις ήδη ή από το αν
έχεις όλες τις γνώσεις και την εµπειρία που απαιτούνται. Η πληροφόρηση, η δικτύωση, η συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή χρηµατοδότησης αποτελούν καινούργια ισχυρά εργαλεία.
Η «γενιά των 700 ευρώ» ετοιµάζεται να πετάξει, αλλά δεν είναι εύκολο, αφού
από τον εφιάλτη της ανεργίας περνούν στο εχθρικό για την επιχειρηµατικότητα
κράτος. Από τη διεξαγωγή ερευνών προκύπτει η παρακάτω εικόνα για τα βασικά εµπόδια της επιχειρηµατικότητας των νέων στην Ελλάδα6.
1) Τα γραφειοκρατικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό ανασταλτικό παράγοντα στην εκδήλωση επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης. Όποιος αποφασίσει να κάνει τη δική του επιχείρηση θα
πρέπει πρώτα να ελέγξει ότι διαθέτει γερά νεύρα.
Κατά δεύτερον, να είναι διατεθειµένος να πληρώνει συνέχεια…Το κόστος
ίδρυσης µιας επιχείρησης είναι µεγαλύτερο από το κατά κεφαλήν εισόδηµα. Επίσης, εκτιµάται πως η «βιοµηχανία της µίζας7» στην Ελλάδα ανέρχεται κάθε έτος
στα 400 δισ. ευρώ και αφορά κυρίως τις σχέσεις κράτους-επιχειρήσεων8.
Ακόµη, ο νέος επιχειρηµατίας βρίσκεται αντιµέτωπος µε κοστοβόρες καθυστερήσεις αφού, για παράδειγµα, πρέπει να περιµένει 90 ηµέρες για να πάρει
άδεια καταλληλότητας ακινήτου, 45 ηµέρες για να συνδεθεί µε το δίκτυο της
∆ΕΗ και άλλες 45 µε την ΕΥ∆ΑΠ9.
2) Σε επίπεδο δηµόσιας πολιτικής υπάρχει µεν επάρκεια προγραµµάτων και
δράσεων προώθησης της επιχειρηµατικότητας, ωστόσο η αποτελεσµατικότητα
των διαδικασιών και οι αγκυλώσεις των υπηρεσιών υπερακοντίζουν τις θετικές
επιδράσεις των πολιτικών αυτών.
Έτσι, οι κρατικές παρεµβάσεις καταλήγουν ως αιφνιδιασµός του νέου επιχειρηµατία ή ως εκ των υστέρων ανατροπή των δεδοµένων µε τα οποία ξεκίνησε
την επιχειρηµατική πρωτοβουλία.
3) Η σχέση του εκπαιδευτικού συστήµατος10 µε την επιχειρηµατικότητα απαι6
Κεδράκα, Κ., (1998). «Το τέλος µιας εποχής και η αρχή µιας νέας: περιγραφή της τρέχουσας κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης στο κατώφλι του 21ου αιώνα», σελ. 72-83.
7
H Παγκόσµια Τράπεζα υπολόγισε πως η συνολική παραοικονοµία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 28,6% του ΑΕΠ.
8
Η µέση επιχείρηση έχει υπολογιστεί πως δίνει το 0,23% του τζίρου της σε… «φακελάκια».
9
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Απασχόληση – ανεργία – αµοιβή εργασίας. Έτος 1998. Ειδική ενηµερωτική έκδοση. Αθήνα: 1999.
10
Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, ∆. (2001). «Νέες ∆εξιότητες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Νέα ∆εδοµένα για τον Σχολικό
Επαγγελµατικό Προσανατολισµό», Στο: «Πρακτικά του Β΄ Ελλαδο-Κυπριακού Συνεδρίου Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Σπάρτη 22/4/9». Στο: http://sep.pi-schools.gr.
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τεί σηµαντική βελτίωση σε όλες τις βαθµίδες του. Η επιχειρηµατική κουλτούρα
δεν διδάσκεται συνήθως στα ελληνικά πανεπιστήµια, ενώ οι περισσότεροι φοιτητές φαίνεται να ενδιαφέρονται µόνο για το πώς θα αποκτήσουν µε τον πλέον
άσκοπο τρόπο το πτυχίο τους µέσα σε ένα χαοτικό πανεπιστηµιακό σύστηµα.
Συνακόλουθα, η ελλιπής υποστήριξη και η νοοτροπία του δηµοσίου τείνουν να
αποθαρρύνουν και να καταβάλλουν νέους αποφοίτους µε καινοτόµες ιδέες, οι
οποίοι ενδεχοµένως θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν καινούργιες εταιρείες,
υπηρεσίες ακόµη και νέες αγορές στη χώρα µας στο άµεσο µέλλον.
4) Η αντιφατική στάση της κοινωνίας11 απέναντι στην επιχειρηµατικότητα. Η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι ο επιτυχηµένος επιχειρηµατίας είναι άξιος θαυµασµού,
δεν του αναγνωρίζει όµως τη συµβολή του στην ανάπτυξη. Η ελληνική κοινωνία
δεν αναγνωρίζει τη δηµιουργική διάσταση της επιχειρηµατικότητας, το γεγονός
ότι είναι πρώτα δραστηριότητα δηµιουργίας πλούτου και µετά αναδιανοµής.
«Όλοι µαζί µπορούµε να ενθαρρύνουµε τους νέους να πραγµατοποιήσουν και
να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον
Μπράουν. «Εκείνοι που παίρνουν τα ρίσκα δηµιουργούν και αναπτύσσονται,
έχουν το σηµαντικότερο ρόλο στην οικονοµία… οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
είναι εκείνες που προσφέρουν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας…και για
να προοδεύσουµε πρέπει να µειώσουµε τα εµπόδια που συναντούν» τόνισε ο
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.

5. Απαιτείται άµεσα δηµιουργικότητα, φρεσκάδα και επιχειρηµατική νοοτροπία
από το κράτος

Όπως προαναφέρθηκε, το µεν ταλέντο και η προδιάθεση είναι έµφυτα σε
έναν/µία επιχειρηµατία. Χρειάζεται όµως να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες από τη µεριά του κράτους για την επιτυχηµένη έκβαση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Στο δίληµµα αν επιθυµούµε περισσότερο ή λιγότερο κράτος απαντάµε πως
ζήτηµα είναι η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού κράτους που θα διαχειρίζεται αναπτυξιακά τους πόρους και θα ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα.
Κρίσιµες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν άµεσα προκειµένου να
υποστηριχθεί η νεανική επιχειρηµατικότητα είναι οι εξής:
• Κανονιστικό περιβάλλον12: παρά τις συνεχιζόµενες προσπάθειες βελτίωσης,
οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να επισηµαίνουν τη γραφειοκρατία ως το σηµαντικότερο πρόβληµα δηµιουργίας µιας επιχείρησης. Είναι ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα δικτυακό σύστηµα που θα απλουστεύει, συντοµεύει και µειώνει το
κόστος των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
Κεδράκα, Κ., (2000). «Η Εργασία και οι Επαγγελµατικές Αξίες στον Σύγχρονο Κόσµο». Νέα Παιδεία, 95, 155-163.
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, (2000). Ευρωπαϊκή Σύνοδος για τα θέµατα απασχόλησης, οικονοµικής µεταρρύθµισης
και κοινωνικής συνοχής. Λισσαβόνα, Μάρτιος 2000.

11

12
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• Φορολογία: η λήψη κατάλληλων φορολογικών µέτρων µπορεί να συµβάλει
στην προώθηση και ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.
• Πρόσβαση σε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό: η έλλειψη ειδικοτήτων στην
αγορά εργασίας δηµιουργεί φραγµούς στην ανάπτυξη και απαιτείται η ενίσχυση
των προσπαθειών ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
• Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση: πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν δυσκολίες επειδή η αγορά επιχειρηµατικών κεφαλαίων δεν είναι αρκετά ανεπτυγµένη και οι τράπεζες τείνουν να αποφεύγουν τη δανειοδότηση
υψηλού κινδύνου.
• Στήριξη των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεθνών
ευκαιριών13: οι επιχειρηµατίες, για να αξιοποιούν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και να αντιµετωπίζουν την πρόκληση του όλο και µεγαλύτερου ανταγωνισµού, πρέπει να ενθαρρύνονται να καινοτοµούν και να διεθνοποιούνται. Για το
σκοπό αυτό πρέπει να έχουν πρόσβαση στη γνώση, τις κατάλληλες επαφές και
την υποστήριξη του κράτους.
Σε αυτά τα πλαίσια καθίσταται εµφανές ότι ο ρόλος του κράτους είναι πολύ σηµαντικός για την τόνωση της επιχειρηµατικότητας, και ιδίως των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων. Σε γενικές γραµµές, το κράτος οφείλει να δηµιουργεί ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας των αγορών, να αίρει τα εµπόδια εισόδου νέων
επιχειρήσεων στις αγορές, καταλύοντας τα επενδυτικά αντικίνητρα και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, και να παρέχει ένα σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο η ιδιωτική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση θα
προάγεται και δεν θα τιµωρείται.

6. Εκπαίδευση = Έµπνευση!

Αν και είναι πολλοί εκείνοι που αντιτίθενται σθεναρά στη διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης µε την επιχειρηµατικότητα, είναι αλήθεια ότι σηµαντικός
αριθµός Ελλήνων πτυχιούχων των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων προσπαθεί να
εκµεταλλευτεί τις σπουδές του προχωρώντας σε επιχειρηµατικά ventures, πολλά
εκ των οποίων χαρακτηρίζονται από καινοτοµία και «φρέσκες» ιδέες. Ωστόσο,
η «βουτιά» των νέων ανθρώπων στον κόσµο των επιχειρήσεων συχνά είναι βουτιά σε «άγνωστα ύδατα».
Στην Ελλάδα παρατηρούνται πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες ίδρυσης νέων
επιχειρήσεων, κυρίως από έλλειψη κεφαλαίου κίνησης, λάθος επιλογές αλλά και
από αδυναµία να προβλέψουν τις απαιτήσεις της αγοράς και να αντιµετωπίσουν
τις στρατηγικές του ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, οι τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις διακόπτουν τη λειτουργία τους
εντός των τριών πρώτων χρόνων.
Είναι φανερό πως ένας βασικός λόγος για το υψηλό ποσοστό αποτυχιών είναι
Isaacson, L., E., & Brown, D., (1997). Career Information Career Counseling and Career Development (6th ed).
Allyn & Bacon, σελ. 67-69

13
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η ανεπαρκής προετοιµασία και ενηµέρωση των νέων επιχειρηµατιών.
Η γαλούχηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος είναι καλό να ξεκινά από τα
πρώτα χρόνια της µάθησης και να συνεχίζεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες14. Η εκπαίδευση αυτή διευκολύνει τους µελλοντικούς επιχειρηµατίες να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και τις απαραίτητες δεξιότητες.
Η επιχειρηµατικότητα, ως µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος, θα πρέπει να
αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά µε την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηµατικότητα ως επιλογή της µελλοντικής σταδιοδροµίας. Μέσω της εκπαίδευσης θα πρέπει να αναπτύσσονται οι ικανότητες που διαµορφώνουν τη βάση της
επιχειρηµατικότητας (δηµιουργική δράση - πρωτοβουλία - υπευθυνότητα - ανεξαρτησία).
Καθώς µάλιστα η επιχειρηµατικότητα µάλλον ασκείται παρά διδάσκεται, η εκπαίδευση σε αυτήν δεν γίνεται µέσω εγχειριδίων ούτε αξιολογείται µέσω τεστ.
Μια καλή πρακτική για την κατανόησή της είναι η γνωριµία των µαθητών/σπουδαστών µε ιστορίες επιτυχίας και αποτυχίας από ήδη ενεργούς επιχειρηµατίες
και επιχειρηµατίες διαφόρων κλάδων ή περιοχών15.
Ως απαραίτητες προϋποθέσεις16 για µια αποτελεσµατική εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα πρέπει να αναφερθούν η ύπαρξη ολοκληρωµένων µοντέλων
αξιοποίησης της συλλογικής ευφυΐας και εµπειρίας, η χρήση σεναρίων και βιωµατικών τεχνικών και η ύπαρξη standards για το περιεχόµενο της εκπαίδευσης.
Η επιχειρηµατικότητα είναι νοοτροπία και ως νοοτροπία µπορεί να καλλιεργηθεί. Ο νέος που γνωρίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να ξεκινήσει ή να λειτουργήσει µια επιχείρηση αυξάνει την πιθανότητα να εξελιχθεί σε έναν πετυχηµένο
επιχειρηµατία.
Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση της επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη17 έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο18.
Στην Ελλάδα, σε πανεπιστήµια αλλά και σχολεία, έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν πιλοτικά προγράµµατα που αφορούν την επιχειρηµατικότητα19. Κύριος
στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι να ευαισθητοποιήσουν τους νέους και
να τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες σταδιοδροµίας στον συνεχώς µεταβαλλόµενο –οικονοµικά και κοινωνικά– κόσµο.
Παρόλα αυτά χρειάζονται ακόµη περισσότερα εκπαιδευτικά προγράµµατα σχεΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο –Τοµέας ΣΕΠ (2001). Νέο Πρόγραµµα Σπουδών: Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στην Εκπαίδευση, σελ. 24
15
Βενιοπούλου, Κ. – Ζαννή-Τελιοπούλου, Κ., (1997). Επαγγελµατικά πορτραίτα. επιτυχηµένων γυναικών. Αθήνα:
ΙΕΚΕΠ – ΓΓΛΕ, σελ 13
16
Καδδά. ∆., (2002). «Μαθήµατα για το επιχειρείν». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 13/01/2002. Στο: http://www.enet.gr. 26/2/2002
17
Σε χώρες όπως η Τσεχία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Φιλανδία υπάρχει επίσηµος σύνδεσµος µεταξύ των υπουργείων Οικονοµικών και Παιδείας. Στις ΗΠΑ εδώ και αρκετά χρόνια εφαρµόζεται στα σχολεία ένα πρόγραµµα στο
οποίο οι µαθητές ενθαρρύνονται να ασχοληθούν µε δικές τους µικρές επιχειρήσεις αφού πρώτα παρακολουθήσουν σχετικά µαθήµατα οικονοµικών και διοίκησης επιχειρήσεων.
18
ΕΒΕΑ: «Επιχειρηµατικότητα και Κατάρτιση». Αθήνα: 1998, σελ. 124-127
19
82 συνολικά υπό την αιγίδα της Ε.Ε.
14
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τικά µε την επιχειρηµατικότητα. Μαθητές και σπουδαστές θα πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αποκτήσουν µια ολοκληρωµένη άποψη σχετικά µε όλες τις φάσεις ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας.
Βέβαια, για να επιτευχθεί το ανωτέρω θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να υπάρξει
σωστή εκπαίδευση των διδασκόντων στην επιχειρηµατικότητα.
Στα αναµενόµενα οφέλη20 µιας τέτοιας εκπαίδευσης συνυπολογίζονται τα εξής:
- Ικανότητα για µετάφραση προβληµάτων σε ευκαιρίες.
- Γνώση µέσα από λάθη, αποτυχίες και διαχείριση ρίσκου.
- Ανάπτυξη κουλτούρας εργασίας και καταναλωτικής συνείδησης.
- Αναγνώριση της επιχειρηµατικότητας σαν ένα τρόπο επιβίωσης στα πλαίσια
του σεβασµού και της προστασίας του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συµπέρασµα πως η δηµιουργία δεσµών µεταξύ
της εκπαίδευσης και της επιχειρηµατικής κοινότητας αποτελεί βασικό οδηγό
στο δρόµο προς τη φαντασία και την καινοτοµία.

7. Επίλογος – Το όραµα του νέου

Το όραµα του κάθε νέου –επίδοξου επιχειρηµατία– είναι µια Ελλάδα καινοτοµίας, δηµιουργίας και επιχειρηµατικότητας.
Και ενώ δηµιουργικότητα είναι η γέννηση µιας οµάδας νέων ιδεών και εµπνεύσεων, η καινοτοµία είναι η εφαρµογή της δηµιουργικής ιδέας στην πράξη, τη δηµιουργία ενός εµπορεύσιµου προϊόντος από µια εφεύρεση. Αυτό προσδίδει
προστιθέµενη αξία και από αυτό εξαρτάται η ικανότητα µιας οικονοµίας να ανανεώνεται και να εξελίσσεται.
Είναι η βάση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας οικονοµιών και επιχειρήσεων, της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Είναι το αποτελεσµατικό εργαλείο για τη διαχείριση των δοµικών αλλαγών στη
σηµερινή συγκυρία, προσφέροντας µια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.
Η καινοτοµία ταιριάζει στους Έλληνες. Για να µεταφραστεί η ευφυΐα, η ικανότητα και η γνώση του Έλληνα σε επιχειρηµατικότητα χρειάζεται καινοτόµες ιδέες.
Ας διερευνήσουµε τα περιθώρια ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας, ειδικά της
νεανικής!
Ας το επιχειρήσουµε!
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
BCA - ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
NEW YORK COLLEGE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι προηγούµενοι
διαγωνισµοί
1994 - 2008
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∂¶π∆ƒ√¶∂™ ∞•π√§√°∏™∏™*
¶∞¡∂§§∏¡πø¡ º√π∆∏∆π∫ø¡ ¢π∞°ø¡π™ªø¡
1994-2008
∞µƒ∞ª√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
∞£∞¡∞™√À§∏™ £∞¡∞™∏™
∞§∂•∞∫∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™

¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ (2001-2002)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ALTEC A.E. (2000-2001)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ ∞ıËÓÒÓ,
∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1998-1999)
∞§∂•π√À ª∞ƒπ∞
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂ (2002-2003)
∞§√°√™∫√Àº∏™ °πøƒ°√™
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1996-1997)
∞¡∞§À∆∏™ ¡π∫√™
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ (1999-1998)
∞ƒ∞¶√°§√À ∆∞∫∏™
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ American Express Bank (1994-1995)
µ∞ƒ∞°∫∏ ∂§∂¡∏
∂È¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜-Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™EB
(1995-1996)
µ∂∆∆∞™ ¡π∫√§∞√™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈÛÙ‹ÌË˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2002-2003)
°π∞¡¡√¶√À§√™ ª∞ƒπ¡√™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ °ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Alpha ∆Ú¿Â˙·˜
¶›ÛÙÂˆ˜ (1996-1997)
°√À§∞¡¢ƒ∏ ¡π∫∏
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜ (1999-2000)
¢∞™∫∞§√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ∞.∂. (2002-2003)
¢EN¢PINO™ °IANNH™
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ OAE¢ (2006-2007)
£EO¢øPO¶OY§O™ ™¶YPO™
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita
International A.E. (2004-2005)
∫∞ƒ∞ª∞¡√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ∂¶π£∂øƒ∏™∏™
(1994-2002)
∫π¡∆∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
¶Ú‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1995-1996)
∫√§§π¡∆∑∞™ ∆ƒÀºø¡∞™
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2001-2002)
∫√À∫π∞¢∏™ °π∞¡¡∏™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
ªÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜ (1997-1998)
∫√À∫§∂§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ¶ÚÔﬁ‰Ô˘ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ
√Ì›ÏÔ˘ µπ√Ã∞§∫√ ∞.∂. (2007-2008)
KOYNENAKH - EºPAIMO°§OY ™OºIA ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ VIVODI TH§E¶IKOINøNIE™ A.E.
∫Àƒπ∞∫√¶√À§√™ √¢À™™∂∞™
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™EB (2003-2004)
§YM¶EPAKH ANTI°ONH
K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (2006 - 2007)
ª∞¡√™ °π∞¡¡∏™
°ÂÓÈÎﬁ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ ∂ÓÒÛÂˆ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∆Ú·Â˙ÒÓ
(1998-1999)
ª∞ƒπ¡√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ
∂ÚÂ˘ÓÒÓ, ÚÒËÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™EB (1994-1995)
ª√Àƒª√Àƒ∞™ πø∞¡¡∏™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ (2005-2006)
* OÈ ·Ó·ÁÚ·ÊﬁÌÂÓÂ˜ È‰ÈﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.

206

205 OS 240:Layout 1

5/16/09

ª√À™π√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™

ª¶√À∆∞ƒ∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
MøY™H™ PAºAH§
¡∞¡√¶√À§√™ ¡π∫√™
¶A§A™KA™ £EO¢O™π√™
¶∞¡∆∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™
¶A¶ABA™I§EIOY °IANNH™
¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À ∞¡¢ƒ∂∞™
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∆∞¡∂™ ª∏¡∞™
∆™√À∫∞§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆™√À¶π¢∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™
º∂™™∞™ £∂√¢øƒ√™
ºI§H™ °IANNH™
º√À¡∆√À∫∞∫√™ ¢ƒ∞∫√À§∏™
Ã∞§∫π∞™ Ãƒ∏™∆√™
Ã∞™™π¢ πø∞¡¡∏™
Ãƒπ™∆√º√ƒ∞∫√™ ªπÃ∞§∏™
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∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏﬁÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ
Î·È ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÙË˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ (2007 - 2008)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding A.∂.
(2003-2004)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ EÈ¯Â›ÚËÛË˜ AÂÚ›Ô˘ A.E. (2004-2005)
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ EUROBANK (1995-1996)
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE, K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
(2004-2005), (2005-2006), (2006-2007), (2007-2008)
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞.∂. (2007 - 2008)
OÈÎÔÓÈÌÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ NÂÔ¯ËÌÈÎË˜ - §.B. §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë˜ ABEE (2006 - 2007)
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙ· √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. (2007 - 2008)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1996-1997)
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2003-2004)
M¤ÏÔ˜ ¢.™. ∞.∂. ∆ÛÈÌ¤ÓÙˆÓ ∆ÈÙ¿Ó (1999-2000)
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞.∂. ∆ÛÈÌ¤ÓÙˆÓ ∆ÈÙ¿Ó (2006 - 2007)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °™∂∂ (1997-1998)
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2000-2001)
∂ÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞.∂. µπ√™ø§ (1994-1995)
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ∂¶π£∂øƒ∏™∏™ (1994-1999)
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÃËÌÂ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ,
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·
ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (1999-2000)
ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (1998-1999)
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜ (2001-2002)
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ (2001-2002)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘ (2005-2006)
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest ∞∂µ∂ (2005-2006)
¶Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ KÚ‹ÙË˜ (2004-2005)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∂µ∂∞ (2002-2003)
∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛﬁ‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ (2000-2001)
∫·ıËÁËÙ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (1994-1995)
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens A.E., ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
√Ì›ÏÔ˘ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ SIEMENS ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (2000-2001)
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£∂ª∞∆∞
¶∞¡∂§§∏¡πø¡ º√π∆∏∆π∫ø¡ ¢π∞°ø¡π™ªø¡
1994-2008

1Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1994-1995

∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ™∆√ •∂∫π¡∏ª∞ ∆√À 21Ô˘ ∞πø¡∞
ª∏¡Àª∞∆∞ ∞¶√ ∆√À™ ¡∂√À™

2Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1995-1996

∏ ¢π∂£¡√¶√π∏™∏ ∆ø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡

3Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1996-1997

∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ KAI ∏ √π∫√¡√ªπ∫∏
& ¡√ªπ™ª∞∆π∫∏ ∂¡ø™∏ ∆∏™ ∂Àƒø¶∏™

4Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1997-1998

√ ∞¡£ƒø¶π¡√™ ¶∞ƒ∞°ø¡ ™∆∏ ™À°Ãƒ√¡∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏

5Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1998-1999

∆∞ ª∂™∞ ™À¡∞§§∞°ø¡ ™∆√¡ 21Ô ∞πø¡∞

6Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1999-2000

∞¡∞¶∆À•∏ KAI ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

7Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2000-2001

∏ ∆∂Ã¡√§√°π∞ ∆ø¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπø¡ KAI ∏ ¡∂∞ √π∫√¡√ªπ∞
™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

8Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

∏ ∂¶π¢ƒ∞™∏ ∆ø¡ √§Àª¶π∞∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ ∆√À 2004
™∆∏¡ √π∫√¡√ªπ∫∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∆∏™ Ãøƒ∞™
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¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2002-2003

∂∆∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏: ∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ø™ ∫∞§√™ ¶√§πT∏™

10Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2003-2004

∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ KAI ¶∞ƒ∞¢√™∏

11Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2004-2005

¶OIOTHTA ZøH™ ™THN E§§A¢A TOY 21Ô˘ AIøNA

12Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2005-2006

∏ ™Àªµ√§∏ ∆ø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ ¶√§À∂£¡π∫ø¡ ∂∆∞πƒ∂πø¡
™∆∏¡ ∞¡∞¶∆À•∏ ∆∏™ Ãøƒ∞™ ª∞™

13Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2006-2007

∂∫¶∞π¢∂À™∏ - ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏ ∫∞∆∞ƒ∆π™∏
∫∞π ∞¶∞™Ã√§∏™∏

14Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2007-2008

OIKONOMIA KAI ¶EPIBA§§ON
™THN E§§HNIKH ¶PA°MATIKOTHTA
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Ã√ƒ∏°√π
¶∞¡∂§§∏¡πø¡ º√π∆∏∆π∫ø¡ ¢π∞°ø¡π™ªø¡
1994 - 2008

∞¡∆π¶ƒ√™ø¶Eπ∞ ∆∏™ ∂Àƒø¶∞´∫∏™
∂¶π∆ƒ√¶∏™ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞
∞™∆∏ƒ ∞™º∞§∂π∂™
°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ¡∂∞™ °∂¡π∞™
°∂¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞
¢π∏¡∂∫∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞.∂.
∂£¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO
EK¢O™EI™ E™TIA
∂∫¢√∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πµ∞¡∏
∂§°∂∫∞
E§§HNIKA ¶ETPE§AIA
∂§§∏¡π∫∏ ∂∆∞πƒπ∞ ¢π√π∫∏™∂ø™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (∂∂¢∂)
∂¡ø™∏ ∂§§∏¡π∫ø¡ ∆ƒ∞¶∂∑ø¡
∂•√¶§π™ª√™ ¢ƒ∞™∏™ POLO
∂À¢∞¶
∏§π√¶√À§√À-∫Àƒπ∞∫√¶√À§√À
HPAK§H™ ANøNYMH °ENIKH
ETAIPIA T™IMENTøN
π√µ∂
MOTO¢YNAMIKH
OIKONOMIKO ¶ANE¶I™THMIO A£HNøN
™TAYPO™ ¢HMA™
ME§O™ TH™ EYPø¶A´KH™ E¶ITPO¶H™
∆π∆∞¡
∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶π™∆∂ø™
∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
∆ƒπ∞ ∂æπ§√¡
210

T™IMENTA XA§Yæ
À¶√Yƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™
∫∞π £ƒ∏™∫∂Àª∞∆ø¡
ºø∫∞™ – ¶√§À∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞
Ãƒ∏ª∞∆π™∆∏ƒπ√ ∞£∏¡ø¡
ADIDAS
∞π∆ ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY
AI∂SEC
AEGEAN AIRLINES
ALBA
ALPHA BANK
ANEK LINES
BALLANTINE’S
BP HELLAS
CRISTIAN DIOR
COCO-MAT
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
EFG EUROBANK ERGASIAS
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HEWLETT PACKARD HELLAS

i-learn Academy
INFO-QUEST
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INTERAMERICAN √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
INTRACOM √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
IST STUDIES
JADE HELLAS
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
PANAFON
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL TOUR
RANK XEROX

Page 211

REUTERS
S&B µπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫∆∞ ∞.∂.
SI ENORASIS ADVERTISING
SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON
STEDIMA
STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS SUCHARD
TUV SUDDEUTSCHLAND
UNIFON
VIRGIN ATLANTIC
VIVODI
XIOSBANK

Ã√ƒ∏°√π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
∞£∏¡∞ 9,84
∞¡∆1 RADIO 97,5 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
∂∫ºƒ∞™∏ 92,4 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
∂ƒ∆3
∏Ã√™ 90,9 (§¿ÚÈÛ·)
KA£HMEPINH ÂÊËÌÂÚ›‰·
KAPIEPA ÂÊËÌÂÚ›‰·
¶∞¡√ƒ∞ª∞ 9,84 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
¶A¶A™øTHPIOY
¶√§π™ 88,6 FM
ALEXANDROUPOLIS RADIO DEE JAY 94,8
ALPHA NEWS 98,7 FM
ALPHA ∆∏§∂√ƒ∞™∏
ASTRA RADIO 93,2 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
BLUE FM 92,6 (∆Ú›ÔÏË)
CLASSIC FM 96,14 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
COOL FM 106,8 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)
COSMOS FM 90,7 (∞ÁÚ›ÓÈÔ)
FLY FM 95,9 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)

GREEKBOOKS
HELLASTAT
JERONIMO GROOVY 88,9
KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
KISS FM 92,2 (¶¿ÙÚ·)
METRO 89,2 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NEO ƒ∞¢π√ºø¡√ 102,3 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NITRO RADIO 102,5
POWER 100,2 (µﬁÏÔ˜)
RADIO DJ 105 (∞ÚÎ·‰›·)
RADIO IN 93,1 (πˆ¿ÓÓÈÓ·)
RADIO1 FM 88 (ƒﬁ‰Ô˜)
SFERA 102,2
SFERA 96,6 (¶¿ÙÚ·)
STUDIO 19 101,9 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
SUPER B TV (¶¿ÙÚ·)
TOP FM 105 (ÕÚÙ·)
TOP FM 98,9 (Ã›Ô˜)
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1994 - 1995 ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ Oµ∂ Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ M·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ EÚÂ˘ÓÒÓ Î·È ÚÒËÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ T¿ÎË˜ AÚ¿ÔÁÏÔ˘
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ American Express Bank
ñ ¢ÈÔÓ‡ÛË˜ ™‚ÔÚÒÓÔ˜
EÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. BIO™ø§
ñ Iˆ¿ÓÓË˜ X·ÛÛ›‰
K·ıËÁËÙ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
¶ÂÈÚ·ÈÒ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·ÓÓ›·
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1995 - 1996 ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ¢Â‡ÙÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
™ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô ÙﬁÙÂ ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶·È‰Â›·˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ AÓ‰Ú¤·˜ KÈÓÙ‹˜
¶Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ EÏ¤ÓË B·Ú¿ÁÎË
EÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜ - Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ N›ÎÔ˜ N·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Eurobank
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: M¤Á·ÚÔ Athenaeum
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1996 - 1997 ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

√π∫√¡√ª√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

∞¡∞∆™ ¶∞™Ã∞§∏™

∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™
∞¡∞¶∆À•∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

∫√ƒø¡∏™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™

°π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

ª¶√À§√Àª¶∞™∏™ °πøƒ°√™

¡π™Àƒπ√À ∂πƒ∏¡∏

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA)
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞
™∂ √¢∂ ∫∞π ∂∂ª
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™
∞¡∞¶∆À•∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞¢√¶√À§∏™ Ã. °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
CBS STUDIES

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
Ã∞∆∑πƒ∏™ ªπÃ∞§∏™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ MARKETING MANAGEMENT
DEREE COLLEGE

ª¶π™π∂§∞ ¶∞¡∞°πø∆∞

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ™∆∞∆π™∆π∫ø¡ ∫∞π ∞™º∞§π™∆π∫ø¡
∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

µ∂∫ƒ∏ πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√À∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

214

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∞¡¢ƒπ∫√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙË˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π√µ∂,
§. ¶··‰‹ÌÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞. ∑ËÛÈÌﬁÔ˘ÏÔ˜ Á.Á. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜, ∫. √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘, ÚÒÙÔ˜
ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ∆. °È·ÓÓ›ÙÛË˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ EÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜
K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ M·Ú›ÓÔ˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜
AÓ·ÏËÚˆÙ‹˜ °ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Alpha TÚ¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ª¤Á·ÚÔ Athenaeum, ·›ıÔ˘Û· ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜
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1997 - 1998 ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

Ã∞∆∑∏¢π∞∫√™ °∂øƒ°π√™

∆Àƒ∆∞π√À ™∆∞ª∞∆π¡∞

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡
™∆∂§∂Ãø¡
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
π∂∫ øª∂°∞

ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA)
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√
¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

µ§∏™ª∞™ √ƒ∂™∆∏™

§∞ª¶ƒ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ – ™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡
∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∞¶∞µ§∞™√¶√À§√™ º. ∞£∞¡∞™π√™

°∂øƒ°√À§√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡
IST STUDIES

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∫√À∆™π√™ ™∆∞£∏™

√π∫√¡√ª∞∫∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ∫∞π
Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞™ª∞ ∂§∂¡∞

°∞§π∞∆™√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π Ã∞§∫π¢√™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π
∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™
¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ
ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ KÔ˘ÎÈ¿‰Ë˜
K·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜
ñ N›ÎÔ˜ AÓ·Ï˘Ù‹˜
AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ˘˙ˆÁﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ EÚÁ·ÙÒÓ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™¿ÎË ∫·Ú¿ÁÈˆÚÁ·
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1998 - 1999 ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

µ∞ƒ§∞°∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞

Ã∞§π∫π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
ªÀ§ø¡∞∫∏ ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À
π∂∫ øª∂°∞

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
ºπ§π¶¶∏ ª∞ƒπ∞

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π §∞ƒπ™∞™

™∆∞Àƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ - ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡
∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞ƒ√À∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

°ƒπ¶∞π√À ª∞ƒπ∞

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

£∂√Ã∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™

ª√™Ã√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∞∆∆∞§√°§√À ∞¡¢ƒ∂∞™

∫√¡∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ - ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

ƒ√∫∫∞™ ∞¶√™∆√§√™

¢∏ª∞∫π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À
π∂∫ øª∂°∞
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∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À
π∂∫ øª∂°∞

205 OS 240:Layout 1

5/16/09

12:12 AM

Page 219

™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¢Ú˘˜
Î·È Ô Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∞. ∫ÈÓÙ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ M¿ÓÔ˜
°ÂÓÈÎﬁ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ EÓÒÛÂˆ˜ EÏÏËÓÈÎÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ AÏÂÍ¿ÎË˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ AıËÓÒÓ Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ AﬁÛÙÔÏÔ˜ T·Ì‚·Î¿ÎË˜
YÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Athenaeum Intercontinental, Ballroom II
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1999 - 2000 ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

∞À°∂ƒπ¡√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞-£∂√¢øƒ∞

ª¶∞ƒ∫π∞™ °∂øƒ°π√™

™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∫ø¡
∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫√À
™∆∂§∂Ã√À™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
π∂∫ øª∂°∞

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

°∫π√∫∞ ∆∂ƒæπÃ√ƒ∏

§∂´¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™

∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ £∂√§√°π∞™
£∂√§√°π∫∏ ™Ã√§∏
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™
™Ã√§∏ °∂ø∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ª∂ƒ§∂ª∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

∑∂ƒµ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ª¶∞ƒª¶∞ ∞ºƒ√¢π∆∏

∆™∂∫√™ Ãƒ∏™∆√™

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π §∞ƒπ™∞™

∆ª∏ª∞ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡
™Ã√§∏ ¢π∞Ã∂πƒI™∏™ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡ ∫∞π
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™À§∞∫√À ∞¡¢ƒπ∞¡∏-∂À∞¡£π∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ - ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡
∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∞∆ƒø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√À∆√À¶∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

™∞ƒ∞¡∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞

220

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡
√π∫√¡√ªπ∫ø¡
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ¡›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜
πÛÙÔÚ›·˜, π¿ÛÔÓ· ™ÙÚ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ Î·È µÏ¿ÛË ™Ê˘ÚﬁÂÚ·, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜
∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ N›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ IÛÙÔÚ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. TÛÈÌ¤ÓÙˆÓ TÈÙ¿Ó
ñ MÈ¯¿ÏË˜ ™ÎÔ‡ÏÏÔ˜
K·ıËÁËÙ‹˜ XËÌÂ›·˜ & ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ EÏÏËÓÈÎ‹˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ °·›·
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2000 - 2001 ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

∫√ƒƒ∂ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏

¡∆∞∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™

¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
∫√ª¡∞∫√™ °∂øƒ°π√™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¶ƒ∞™√¶√À§√À ∂§¶π¢∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
™Àª∂ø¡π¢∏™ £øª∞™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∫∞π ∆√¶√°ƒ∞ºø¡
ª∏Ã∞¡π∫ø¡
¶√§À∆∂Ã¡π∫∏ ™Ã√§∏
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™¢ƒ∞§π∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∞¡∞°∞∫∏™-¶∞¡∞°√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™

ª∞Àƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √¢∂
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π §∞ƒπ™∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

™π∂∆∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

µπ¢∞§∏ ∞°°∂§π¡∞

∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™
KAI ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡
∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞∆™√À§∞∫√™ ¶. ∏§π∞™

ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™
∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡
√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

£∞¡√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™

¢∏ªπ∑∞ ª∞ƒπ∞-ª∂§π¡∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
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√È ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ °. ¢Ú˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ,
°. ™·ÎÂÏÏ›ˆÓ·, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈ‰ÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, §. AÓÙˆÓ·ÎﬁÔ˘ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™EB, Î·È
A. AÌ·ÚÈÒÙÔ˘, ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ EÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ã·ÏÎÈ¿˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
ñ °ÚËÁﬁÚË˜ ¶Ú·ÛÙ¿ÎÔ˜
K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ªÈ¯¿ÏË˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens ∞.∂. Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ EÙ·ÈÚÈÒÓ Siemens
ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
ñ £·Ó¿ÛË˜ ∞ı·Ó·ÛÔ‡ÏË˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ Altec ∞.∂.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ∑¿ÂÈÔ Ì¤Á·ÚÔ, ·›ıÔ˘Û· 13
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2001 - 2002 ΟΓ∆ΟΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

∞∫∆∂¡π∑√°§√À ∞¡∂™∆∏™

ª√™Ã√À ∞¡∞™∆∞™π∞-∂§∂¡∏

∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π
ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞∑∞Ã∞ƒπ√À π. ¡π∫√§∞√™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™Àƒπ°√™ ∂À∞°°∂§√™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
∞°√ƒ√À µ∞™π§π∫∏

∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π
ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√´∆™∞¡√™ °π∞¡¡∏™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∆∂π ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ¶∂πƒ∞π∞

∫ø¡™∆∞¡∆π¡√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
ª¶∞ƒª¶∞ ™∆∞Àƒ√À§∞-ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√™√ºπ∞™ ∫∞π ¶∞π¢∞°ø°π∫∏™
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
¡∞¡√À ™∆À§π∞¡∏

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡, ª∂∆∞ºƒ∞™∏™ &
¢π∂ƒª∏¡∂π∞™
π√¡π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∫∞∆∞∫∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∆∑∂∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∫∞∆™∞¢∏ª∞ ∞¡∆π°√¡∏

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶§∞´∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
BA (HONS) IN BUSINESS AND MANAGEMENT
STUDIES
THE HERAKLION SCHOOL OF MANAGEMENT
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ∞ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ
¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ô ¡¿ÛÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜
ñ ∆Ú‡ÊˆÓ·˜ ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙·˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔ
ÓÙÈÛÌÔ‡ AıËÓ· 2004
ñ ªËÓ¿˜ ∆¿ÓÂ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜,
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¢ËÌ·Ú¯È·Îﬁ ª¤Á·ÚÔ ∞ıËÓÒÓ, ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ
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2002 - 2003 ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

∫√Àµ∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™
¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√Ã∞ƒ∏™

¶∞¡∆π∂ƒ∞ ™√ºπ∞

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡
√π∫√¡√ªπ∫ø¡
™¶√À¢ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π Ã∞§∫π¢√™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√
°∂ƒ∞™πª√À °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∫√À™∫√À∆∏ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ª√ƒπ∞∫∏™ µπ√§√°π∞™ ∫∞π µπ√´∞∆ƒπ∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√ƒ¡∂§∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
™π∞∫∞µ∂§∞™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™
ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™
∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ∫∞π ¢π∞º∏ªπ™∏™
™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∆∂π £∂™™∞§√¡π∫∏™

¶∂´∆∑π∫∞ ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∞£∞¡∞™√¶√À§√À πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π
Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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§π√§π√À ∞ºƒ√¢π∆∏

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
§∞ª¶ƒ√À °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Ãøƒ√∆∞•π∞™,
¶√§∂√¢√ªπ∞™
∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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OÈ ‰Ò‰ÂÎ· ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÓËÏ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ·
ÙËÓ EÙ·ÈÚÈÎ‹ KÔÈÓˆÓÈÎ‹ E˘ı‡ÓË, ¢Ú·ÎÔ‡ÏË ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ EBEA, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ·
ÙË˜ OBE, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OBE, ¶·Ó·ÁÈÒÙË AÏÂÍ¿ÎË, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., NÈÎﬁÏ·Ô B¤ÙÙ·,
Î·ıËÁËÙ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈÛÙ‹ÌË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢Ú·ÎÔ‡ÏË˜ ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ EBEA
ñ NÈÎﬁÏ·Ô˜ B¤ÙÙ·˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¢·ÛÎ·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ A.E.
ñ M·Ú›· AÏÂÍ›Ô˘
AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EKE
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2003 - 2004 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

Ã√À§π∞ƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™

∫∞´∆∞∆∑∏ ÃƒÀ™√À§∞

∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ MBA
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞§§π¡∆∑∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™

ª∞Ã∞§πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫ø¡
∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
µ∞ƒ∆∑π∫√™ •∂¡√∫ƒ∞∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∞À°∂ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∫ø™∆√À§∞ ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
ª∂§π°∫√∆™π¢∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆∑∞µπ¢∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫∏™ & ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™
∞¡∞¶∆À•∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
™∆À§√¶√À§√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

§√Àªπø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√
∫∞ƒÀø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

228

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
Ã∞∆∑π∫√À ª∂§¶√ª∂¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™ ∫∞π
∆∂Ã¡√§√°π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜.
™ÙË ÌÂÛ·›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ,
Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈÔ‡Ê·˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜,
Ô ‰Ú µ·Û›ÏË˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË˜, ·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MBA ÛÙÔ ALBA,
Î·È Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¡¿ÓÛ˘ ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹
AÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘Ù¿ÚË˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2004 - 2005 ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

OÈ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): °ÂÒÚÁÈÔ XÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË IST Studies,
P·Ê·‹Ï Mˆ˘Û‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢E¶A, MÈ¯·‹Ï XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Siemens, ¢ËÌ‹ÙÚË
K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜, Andrew Brooker, ÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ
ÙË˜ Quacquarelli Symonds, ™‡ÚÔ K·Ú¿ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ IOBE
Î·È AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜
EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ º›ÏË˜
¶Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜
ñ ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∂È¯Â›ÚËÛË˜ ∞ÂÚ›Ô˘ ∞.∂.
ñ ™‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
ÙË˜ Chipita International A.E.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & EI¢IKO ∂¶∞£§√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

ª∏™π∞∫√À§∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏

Ã√¡¢ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™

∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™¶√À¢ø¡
™∆∏ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶√¶∏ ∂À°∂¡π∞

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∫√Àº√™ £øª∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π
Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

º∞∆√Àƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∞¶√™∆√§√À ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

•∞¡£√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
Ãøƒπ∞¡√¶√À§√™ ∂ªª∞¡√À∏§
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
º∂§§√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫∏™ ¶ƒ√∆À¶√¶√π∏™∏™
™∆∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∞
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

∞¡∆ø¡∞∫∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂§∞™√À¢∞™ ª∞ƒ∫√™

∆∞§πª∏ √§°∞

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π
¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

™Ã√§∏ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂§§∏¡π∫√ ∞¡√π∫∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

™∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∫∞§√°∏ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™

∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡
∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§ÀT∂Ã¡∂π√
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

O°¢OO µƒ∞µ∂π√

KAKABA™ KøN™TANTINO™

™APPH™ NIKO§AO™

∆ª∏ª∞ ¢IOIKHTIKH™ E¶I™THMH™ & TEXNO§O°IA™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√

ENATO µƒ∞µ∂π√

MOYPATI¢H™ ANTøNIO™

TIPIAKI¢OY °EøP°IA

TMHMA A°PONOMøN KAI TO¶O°PAºøN MHXANIKøN ∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

TPITO µƒ∞µ∂π√

¢EKATO µƒ∞µ∂π√

KAPAMANø§H™ A. °EøP°IO™

M¶E§T™IO™ ™TAMATH™

∆ª∏ª∞ ¶§HPOºOPIKH™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ OIKONOMIKO
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ MAKE¢ONIA™

TETAPTO µƒ∞µ∂π√

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√

KAPANTANA ¢AºNH-MAPIA

M¶OYKOYBA§A BA™I§IKH

∆ª∏ª∞ ºI§O™OºIA™, ¶AI¢A°ø°IKH™ KAI æYXO§O°IA™ ∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ IøANNINø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√

°EøP°O¶OY§O™ ¶. TZANETO™

KPHTI¢OY A§E•AN¢PA

∆ª∏ª∞ MHXANIKøN META§§EIøN-META§§OYP°øN
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

£EO§O°IKH ™XO§H
API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

EKTO µƒ∞µ∂π√

¢EKATO TPITO µƒ∞µ∂π√

T™AKANIKA E§I™ABET

XATZH°IANNH MAPIA

∆ª∏ª∞ OP°ANø™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶EIPAIA

∆ª∏ª∞ °Eø°PAºIA™
XAPOKO¶EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√

¢EKATO TETAPTO µƒ∞µ∂π√

EPE™IO™ ¶ANA°IøTH™

MYTH EYA°°E§IA

∆ª∏ª∞ MHXANO§O°øN-MHXANIKøN
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

NOMIKH ™XO§H
API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
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2005 - 2006 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): £Âﬁ‰ˆÚÔ º¤ÛÛ·, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™µ∂ Î·È
‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Info-Quest AEBE, ª¿ÚÎÔ ¶Ï˘Ù¿, ˘Â‡ı˘ÓÔ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Modular MSc
ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ist Studies, ŒÊË ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¤ÏË, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ Info-Quest ∞∂µ∂, √‰˘ÛÛ¤· ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿, ¡·Ù·Ï›· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜
& ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Siemens, ÕÓÓ· ª·ÓˆÏ¿, ˘Â‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂∂¢∂, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & ÂÈ‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ EUROBANK, ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ¶·Ù·Î¿ÎË, ÙÌ‹Ì· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Alpha Bank,
ƒÔ‡Ï· ™·ÏÔ‡ÙÛË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ & Ù‡Ô˘ Aegean Airlines, ª·ÚÈÏ¤Ó· ¢ÔÁ¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓË ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ªÔÙÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ∞.∂., πˆ¿ÓÓË ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·, Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, πˆ¿ÓÓË
ªÔ‡Ú·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Famar, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∆ÛÔ˘›‰Ë, ÚﬁÂ‰ÚÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·
∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÈÔ‡Ê·, ˘Ô˘ÚÁﬁ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ
°·Ï¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Coco-Mat, ™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫, £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜
√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, °ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹, ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ·
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¢∂¶∞

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ πˆ¿ÓÓË˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜,
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest AEBE
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÛÔ˘›‰Ë˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜, ∂È‰ÈÎﬁ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂,
K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & ∂π¢π∫√ ∂¶∞£§√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

™π°√Àƒπ∆∞ ∞™¶∞™π∞

¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ÃƒÀ™√À§∞

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ &
∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶∂∆∑π∫∞ ∂πƒ∏¡∏

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ MARKETING & ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢ƒπ∆™∞™ ¡π∫√§∞™
∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ & ¢π∞º∏ªπ™∏™
∆∂π ∞£∏¡∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
ª¶√À™¢∂∫∏™ ¡π∫√§∞√™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ & ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ªπÃ∞§∏ ∂§∂¡∏

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ÃƒÀ™√™∆√ª√À ™√ºπ∞

ª∞ƒπ¡∞∫∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏

™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∫√Àƒ¢√À¶∞§√™ ™ø∆∏ƒπ√™

¢∏ª√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡ &
∞¡∞¶∆À•∏™
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ &
∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∆∑∞ƒ∞∫∏ ∞£∏¡∞

¶∞¶¶∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ & Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

™∞ƒƒ∏ ∂À∞°°∂§π∞

∫√À∆™√À∫√™ ª∞ƒπ√™

∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
∂£¡π∫√ & ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

™∆∞ª∞∆∂§∞∆√™ πø∞¡¡∏™

µ∞´§∞™ ¢π√¡À™π√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ & ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™
∆∂π ¶∞∆ƒ∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

¶√§À∑√™ Ãƒ∏™∆√™

§∞µƒ∞¡√™ °π∞°∫√™

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡ &
∞¡∞¶∆À•∏™
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

™Ã√§∏ π∞∆ƒπ∫∏™
∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∞º∂¡∆∞∫∏™ £∂ªπ™∆√∫§∏™

¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¶∞¡∆∂§∏™

√π∫√¡√ªπ∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ & §√°π™∆π∫∏
IST STUDIES

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
¢√À∫∞∫∏ ª∞ƒπ∞¡£∏
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂º∞ƒª√°ø¡
∆∂π ¢À∆π∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™
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2006 - 2007 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿):
°ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, ™‡ÚÔ
∆·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜, ª·ÚÈ¤ÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜
√ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ∆ÛÈÒÓÔ, Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ New York College, §ÂˆÓ›‰· °ÔÙ˙¤, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ
New York College, ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·ÏÔÎÔ‡‚·ÚÔ˘, ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ
ÙË˜ Siemens A.E., ÃÚÈÛÙ›Ó· ∆Ú·˚ÙÔÚ¿ÎË, ˘Â‡ı˘ÓË ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ ÙË˜ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿ ∞.∂.
Î·È °ÂÒÚÁÈÔ ÃÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ IST/University of Hertfordshire

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ì¤ÏÔ˜ ¢.™. ∆ÈÙ¿Ó
ñ ∞ÓÙÈÁﬁÓË §˘ÌÂÚ¿ÎË, Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ ¢ÂÓ‰ÚÈÓﬁ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ √∞∂¢
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··‚·ÛÈÏÂ›Ô˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ ¡ÂÔ¯ËÌÈÎ‹˜ – §.µ. §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë˜ ∞µ∂∂
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜, ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂,
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ÃÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

¶∞§∞π√§√°√™ ∞¡∞™∆∞™π√™

∫Àƒπ∞∫π¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶∂∆ƒ√¶√À§√À ∞¡∞™∆∞™π∞
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆™√À∫∞§∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞
ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
µ∞™π§∞∫√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ºπ§ø¡ µ∞ƒµ∞ƒ∞

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΣΧΟΛΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ª∞ƒ√™ ∞¶√™∆√§√™
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
ƒ∞¶∆∏ ∞¡£∏
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

™√À§∆∞¡∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π∞
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞¶¶∂ ™ø∆∏ƒπ∞

ƒ∏°∞™ πø∞¡¡∏™

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∫√§§π∞™ °∂øƒ°π√™

ª¶∂§∂™∞∫√™ §∞ª¶ƒ√™

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

¡π∫√§∞√À ∂À°∂¡π∞
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

237

205 OS 240:Layout 1

5/16/09

12:12 AM

Page 238

2007 - 2008 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους (από αριστερά): Ευάγγελο Μπαλτά, γενικό γραµµατέα
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ηµήτρη Πλατή, γενικό γραµµατέα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αλεξάνδρα Κ. ΒοβολίνηΛασκαρίδη, πρόεδρο του Οµίλου economia, Νικόλαο Μουσιόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Νικόλαος Μουσιόπουλος, πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
• Ανδρέας Παπανδρέου, αναπληρωτής καθηγητής στα Οικονοµικά του Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Θεόδωρος Πανταλάκης, αντιπρόεδρος ∆.Σ. και διευθύνων σύµβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
• Κωνσταντίνος Κουκλέλης, διευθυντής παρακολούθησης Προόδου Εταιρειών οµίλου
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
• Θεοδόσιος Παλάσκας, ειδικός σύµβουλος Επιτροπής, καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ.
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ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

O°¢OO µƒ∞µ∂π√

ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΟΥ∆ΙΑ- ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√
ΚΟΤΕΤΕ ΜΑΡΙΑ

ENATO µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

TPITO µƒ∞µ∂π√

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΖΗ∆ΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

¢EKATO µƒ∞µ∂π√
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

TETAPTO µƒ∞µ∂π√
ΑΨΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
& ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΑΡΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
& ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

EKTO µƒ∞µ∂π√
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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15ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

15

ος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Νέοι και επιχειρηµατικότητα:
προκλήσεις, εµπόδια και προοπτικές

Υπό την αιγίδα
της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα
του Υπουργείου Ανάπτυξης
και της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Με τη χορηγία της Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν

Αθήνα 2009

